
  

OLIMPIADA DE MATEMATIC  

ETAPA JUDE!EAN , 6  mai  2006, Ia"i 
 

CLASA aV-a 

 

 I. Not m cu M  mul!imea numerelor naturale de cinci cifre având suma cifrelor  

               egal  cu 30 "i cu N  submul!imea numerelor din M  care coincid cu  

               r sturnatele lor. S  se afle:  

1) Cel mai mic "i cel mai mare element din mul!imea M. 

 2) Cel mai mic "i cel mai mare element din mul!imea N.   

 

II. S  se arate c  oricare ar fi cifra a, urm toarele afirma!ii sunt adev rate: 

1) Num rul 57a  împ r!it la 4 d  restul 1. 

2) Num rul 624351
577575 aaa

n   ! este divizibil cu 10. 

 

III. Se d  mul!imea    A={ 1, 2, 3, …, 2005 }. Se cere: 

 1) Scrie!i submul!imile mul!imii A formate din dou  elemente cu suma egal  cu 

                2006. Afla!i num rul acestor submul!imi. 

 2) Afla!i num rul submul!imilor lui A formate din patru elemente, astfel încât  

                suma a dou  elemente este egal  cu suma celorlalte dou  "i este egal  cu  2006. 
 

Not : 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 2 ore 
 

 

CLASA aVI-a 

  

I. Numerele ra!ionale pozitive x, y "i z sunt invers propor!ionale cu numerele  

  .
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2

1
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6
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 "i    Se cere: 

    a) Afla!i raportul dintre cel mai mic num r "i suma celorlalte dou . 

    b) Cât la sut  din y reprezint  x ? 

    c) #tiind c  *,, Nzyx "  "i c  cel mai mic multiplu comun al lui x "i y este egal 

                   cu 60, s  se afle yx,  "i z . 

 

 II. Fie numerele *,, Ncba " care verific  rela!ia  

  20061028551 !# # # cba  

      S  se afle valoarea minim  a sumei cba  # 2 . 
 

 III. Pe diagonala [AC] a rombului ABCD se consider  punctele E "i F astfel încât  

                  [CE]$[EF]$[FA]. Not m  BE % CD={M}"i BF % AD={N}.  

       S  se arate c : 

       a) &BCM$&BAN; 

        b) MN' AC; 


