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CLASA A VIII-A (VETERANI) 

 

SUBIECTUL I  PRINTRE HOTI 

Ali-Baba şi ai lui 40 de hoţi au strâns de-a lungul timpului o sumă imensă de bani: 256abcde  euro. 

Pentru că Ali-Baba se temea de hoţi, a pus suma într-un seif la o bancă în Elveţia. Un agent sub acoperire, 
infiltrat de foarte multă vreme în banda lui Ali-Baba era cunoscut ca un rapper de succes, pe nume M-One. 

Acesta a aflat în scurt timp combinaţia de la seif şi a scris următorul e-mail  către colegii din poliţie:  

*** cde<256  

*** în fiecare căsuţă este un pătrat perfect şi fiecare căsuţă este suma 

căsuţelor peste care se află 

 

*** La vârf este codul:  

Sunt pătrat de pătrat 

Natural, adevărat 

Cel mai mare din o mie 

Toată lumea mă ştie 

Cei din poliţie nu s-au descurcat cu mesajul şi l-au trimis la Concursul “Florica T. Câmpan”, 

sperând ca unul dintre elevi să dezlege problema. Aflaţi pentru ei codul seifului şi suma din seif. 
 

SUBIECTUL II CUB ETICHETAT 

În vârfurile unui cub se aşează numere naturale şi pe fiecare muchie se aşează media aritmetică a 
numerelor din capete, de asemenea număr natural. 
a) Pot fi cele 20 de numere pare şi distincte două câte două? 

b) Pot fi cele 20 de numere impare şi distincte două câte două? 

c) Să se arate că nu putem aşeza în acest fel 20 de numere consecutive. 
 

SUBIECTUL III DIFUZARE STRADALA 

Un chioşc de ziare are forma unei prisme patrulatere regulate 
DIFUZARE, cu  latura bazei de 2m şi înălţimea de 3m. Chioşcul este 
alimentat cu curent electric printr-un fir ce uneşte vârful V al unui 

stâlp VO înalt de 4m cu mijlocul laturii DU (evident, fără a străpunge 
chioşcul). Ştiind că punctele D, I, O sunt coliniare şi IO = 4m aflaţi 
lungimea celui mai scurt fir care poate alimenta chioşcul cu energie 
electrică. 


