
 
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ,,ŞTEFAN DÂRŢU” 

EDIŢIA A XIII VATRA DORNEI 
9-11 DECEMBRIE 2011 

 
Clasa a V-a 

 
 
 

Subiectul I. a) Să se scrie numărul 24026 ca diferenţă a două pătrate perfecte. 
b) Aflaţi numerele naturale de două cifre ab  în baza zece ştiind că diferenţa dintre acesta 
şi răsturnatul său ba  este cubul unui număr natural.                                                  
 
 
 

Subiectul II. a) Determinaţi numerele naturale a, b, c ştiind că au loc simultan relaţiile: 
a2 ≤ b; b2 ≤ c; c2 ≤ a. 
b) La un turneu de şah participă 100 de şahişti jucând fiecare cu fiecare. Demonstraţi că 
în orice moment al deşfăşurării turneului, înainte de terminarea acestuia, există cel puţin 
doi jucători cu acelaşi număr de victorii. 
 
 
Subiectul III. Gigel, Costel şi Ionel dispută în weekend împreună un joc de noroc. În 
prima partidă Gigel pierde la Costel şi la Ionel câte o pătrime din suma pe care o are 
fiecare dintre aceştia. În partida a doua, Costel pierde la Gigel şi la Ionel; aceştia îşi 
dublează suma pe care o aveau după prima partidă. În partida a treia, Ionel pierde la Gigel 
şi la Costel o doime din suma pe care aceştia o aveau după partida a doua. După cele trei 
partide cei trei jucători constată că fiecare are câte 60 de lei.  

 Aflaţi câţi lei a avut fiecare jucător înainte de a începe jocul.                        
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Clasa a VI-a 

 
 

Subiectul I. Michi este colecţionar de abţibilduri cu dinozauri. El a observat că dacă îşi 
aşază abţibildurile câte 24, sau 25, sau 30, pe rândurile unui clasor, îi rămâne mereu 
acelaşi număr de abţibilduri, dar dacă le aşază câte 31 nu-i mai rămâne niciun carton. 
Ştiind că numărul de piese ale colecţiei este cel mult egal cu 700, iar Michi este un 
colecţionar înrăit, puteţi preciza câte piese are Michi în colecţie? Justificaţi răspunsul. 
 
 
 

Subiectul II. a) Să se determine numerele naturale de forma abcd  în baza zece, care 
sunt pătrate perfecte ştiind că 4 · ab  = 7 · cd .                                                          
 

b) Suma a două numere naturale este 42. Determinaţi cele două numere ştiind că suma 
divizorilor lor comuni este egală cu 24.                                                                  
 
 
Subiectul III. Fie O mijlocul unui segment de dreaptă [AB]. Pe semidreapta (OA se 
consideră un punct E astfel încât BE = 5 · AE. Aflaţi lungimea segmentului AB ştiind că 
EO = 6 cm. 

 


