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Grupa avansa i: clasele VII-VIII

Subiecte Matematic! (50 puncte, timp de lucru 90 min.)
Enun problem! Punctaj

1. a) Determina!i cel mai mic num"r prim, care se poate scrie ca sum" de trei p"trate perfecte distincte,
nenule.
b) Scrie!i num"rul 2018 ca sum" de patru numere nenule, distincte p"trate perfecte.

10 p.

2. Se consider" mul!imea }25,,
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xxA . Câte frac!ii reductibile sunt în mul!imea

A?

5 p.

3. Fie x #i y numere reale, care verific" egalitatea 4x2+9y2-4x-6y-2=0. Câte perechi de numere întregi (x,y)

verific" inegalitatea?

5 p.

4. Paralelogramul ABCD are aria egal" cu 120 cm
2
. Dac" E este mijlocul laturii AB,

}{},{ FACDEOBDAC #$#$ , calcula!i aria triunghiului EOF.

GM 6/2010

5 p.

5. Se consider" un poligon convex cu 10 de laturi.  tiind c" suma perimetrelor triunghiurilor dterminate de
vârfurile poligonului este 192, iar perimetrul poligonului este 11 s" se afle suma lungimilor diagonalelor.

5 p.

6. Se dau mul!imile:

A={x!N | x=5n+1, n!N}
B={x!N | x=2011-3m, m!N}

A={x!N | x=15p+1, p!N, p$134}.
S" se calculeze card((A$B)%C).

5 p.

7. Se consider" urm"torul tablou:
L1: 1

L2: 1 3
L3: 1 3 5

L4: 1 3 5 7
. . . . . . . . . . . . .
a) Pe linie apare prima dat" 2011?

b) Cât este suma numerelor scrise pe aceast" linie? (prima linie pe care apare 2011)
c) De câte ori apare în primele 201 linii ale acestui tablou num"rul 201?

15 p.

!!!!Subiectele vor fi rezolvate numai pe foaia tipizat! creat! special pentru acest concurs.
Succes!!!!

Subiectele au fost selectate "i/sau propuse de prof. Ion Gu"atu, prof. Doru Anastasiu Popescu,
C. N. “Radu Greceanu”, Slatina.


