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EDIŢIA a V-a SLATINA � 28 � 29 noiembrie 2008

Clasa a IV-a

1. a) Câte semne �+\ sunt în egalitatea 3 + 3 + 3 + :::+ 3 = 213?
b) Numerele naturale a; b; c sunt consecutive, iar produsul lor este 990: A�aţi num¼arul b:
c) Scriȩti numerele naturale a; b; c şi d în ordine descresc¼atoare, ştiind c¼a

a� 8 = b+ 7 = c� 7 = d+ 8:
2. Calculaţi:
a) 99996 : 3: b) (1 000 000� 4) : 3: c)
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3. Cristi şi Mircea sunt prieteni. Mircea are o biciclet¼a. Dac¼a Cristi îi d¼a lui Mircea 2 ciocolate, atunci Mircea
îi împrumut¼a bicicleta lui Cristi timp de 3 ore. Dac¼a Cristi îi d¼a lui Mircea 28 de caramele, atunci Mircea îi
împrumut¼a bicicleta lui Cristi timp de 2 ore. A�aţi pentru cât timp va primi Cristi bicicleta lui Mircea în cazul
în care Cristi îi ofer¼a lui Mircea o ciocolat¼a şi 7 caramele.

4. Fie N = 123456789101112::: (se "lipesc" numerele naturale în ordine cresc¼atoare începând de la 1): Care
este cifra de pe pozi̧tia 20008?

Clasa a V-a

1. S¼a se determine numerele naturale abc cu proprietatea abc = ab+ bc+ ca: Florian Dumitrel

2. Suma a 10 numere naturale este 2008: Împ¼aŗtind �ecare dintre aceste numere la num¼arul natural n; obţinem
resturi egale cu 2 sau cu 3: Suma tuturor acestor resturi este egal¼a cu 27:
a) Câte resturi, dintre cele 10; sunt egale cu 2?
b) Determinaţi cel mai mic num¼ar n care satisface condi̧tiile din enunţ. Florica Banu

3. Muļtimea A = fa; b; c; d; eg are urm¼atoarele propriet¼aţi:
a) Media aritmetic¼a a elementelor muļtimii A este egal¼a cu 2008:
b) Dac¼a elimin¼am cel mai mic element al muļtimii A; media aritmetic¼a a elementelor r¼amase este 2010:
c) Dac¼a elimin¼am cel mai mare element al muļtimii A; media aritmetic¼a a elementelor r¼amase este 2006:
Determinaţi num¼arul de muļtimi A care au aceste propriet¼aţi.

Mircea Fianu

4. O pereche de numere naturale (m;n) se numeşte interesant¼a dac¼a atunci când calcul¼am suma m+ n nu au
loc treceri peste ordin. De exemplu: o pereche interesant¼a cu suma 76 este (22; 54) iar o pereche cu suma 76
care nu este interesant¼a este (49; 27) :
S¼a se calculeze num¼arul perechilor interesante cu suma 2793: Marius Perianu

Clasa a VI-a

1. a) S¼a se determine care pot � ultimele dou¼a cifre ale sumei a 75 de numere naturale consecutive.
b) Patru numere naturale nenule au proprietatea c¼a media aritmetic¼a a oric¼aror trei este divizibil¼a cu al

patrulea. S¼a se demonstreze c¼a numerele sunt egale. Costel Anghel, Marius Perianu

2. Determinaţi cel mai mic num¼ar natural n cu proprietatea c¼a suma resturilor obţinute prin împ¼aŗtirea la 10;
11; 12; :::; 19 este egal¼a cu 135: Emil Ciolan

3. Fie a = 2008!+2007!+ :::+3!+2!; unde pentru n 2 N� am notat n! = 1 �2 � ::: �n şi a1a2a3:::ap reprezentarea
lui a în baza 10: Dac¼a s = a1a2 + a3a4 + a5a6 + ::: (ultimul termen �ind format din una sau dou¼a cifre),
s¼a se arate c¼a a şi s nu sunt p¼atrate perfecte. C¼at¼alin Amza

4. Pe o dreapt¼a d se consider¼a punctele A1; A2; A3; :::; A45; A1A2 = A2A3 = A3A4 = ::: = A44A45 = 1:

S¼a se arate c¼a oricum am alege 10 puncte din muļtimea fA1; A2; A3; :::; A45g ; exist¼a printre acestea 4; notate
M;N;P;Q; astfel încât segmentele [MN ] şi [PQ] s¼a aib¼a acelaşi mijloc. Maria Pop



Clasa a VII-a

1. Se consider¼a p¼atratul ABCD şi O punctul de interseçtie al diagonalelor sale. Construim p¼atratul OEFG;
congruent cu ABCD; astfel încât B 2 (AE) :
a) S¼a se arate c¼a punctele B; C; G sunt coliniare.
b) S¼a se determine m¼asurile unghiurilor triunghiului BEO:

Costel Anghel

2. S¼a se demonstreze c¼a muļtimea N� n f1g se poate parti̧tiona în mod unic în dou¼a submuļtimi nevide A; B
cu proprietatea c¼a pentru orice x; y 2 N� n f1g ; x < y; astfel încât x j y; sunt îndeplinite urm¼atoarele condi̧tii:
a) dac¼a x 2 A atunci y 2 B;
b) dac¼a y 2 B atunci exist¼a d 2 A astfel încât d j x:

Marius Perianu

3. A�aţi numerele x; y 2 N� astfel încât 2[x;y] + 3(x;y) s¼a �e p¼atrat perfect, unde [x; y] şi (x; y) reprezint¼a cel
mai mic multiplu comun respectiv cel mai mare divizor comun al numerelor x şi y:

Alexandru Ciolan

4. S¼a se determine toate valorile num¼arului natural nenul k pentru care exist¼a un dreptunghi care se poate
împ¼aŗti, ducând paralele la laturile sale, atât în k p¼atrate congruente cât şi în k + 88 p¼atrate congruente.

Marius Perianu

Clasa a VIII-a

1. a) S¼a se arate c¼a (2x+ 3y)2 � 3 (x+ 2y)2 = x2 � 3y2; oricare ar � x; y 2 R:
b) S¼a se arate c¼a exist¼a o in�nitate de numere naturale n pentru care

p
3n2 + 7n+ 4 2 Q:

Florian Dumitrel

2. Fie A1A2:::An un poligon regulat cu n � 4 vârfuri. S¼a se determine num¼arul maxim de elemente ale unei
muļtimiM � fA1; A2; :::; Ang astfel încât oricare patru puncte dinM s¼a nu �e vârfurile unui dreptunghi (sau
p¼atrat).

Vasile Pop

3. Fie A şi B dou¼a muļtimi de numere naturale nenule cu proprietatea c¼a pentru orice a 2 A; exist¼a b 2 B astfel
încât pentru orice n 2 N�; numerele b

2n�1 + b2n

a2n�1
şi
a2n + a2n+1

b2n
sunt naturale. S¼a se demonstreze c¼a A � B:

Marius Perianu

4. Se consider¼a piramida V ABCD; cu ABCD patrulater convex. Se noteaz¼a M; N; P; Q mijloacele muchiilor
[AB] ; [BC] ; [CD] ; [DA] şi G1; G2; G3; G4 centrele de greutate ale triunghiurilor V AB; V BC; V CD; respectiv
V DA: S¼a se demonstreze c¼a dreptele MG3; NG4; PG1; QG2 sunt concurente.

Costel Anghel


