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Clasa a VI-a
1. La ora de matematic¼
a, v¼
azând pe tabl¼
a scris num¼
arul 2007; Ilona şi Oana îşi propun s¼
a
joace urm¼
atorul joc: scad succesiv num¼
arul 9 din 2007 pân¼
a c¼
and se obţine 0 şi, pentru …ecare
num¼
ar care se împarte exact la 5 scris pe tabl¼
a Ilona primeşte şase puncte, iar pentru …ecare
num¼
ar care se împarte exact la 4 Oana primeşte cinci puncte. Care dintre cele dou¼
a eleve a
obţinut mai multe puncte?
Emil Ciolan
2. A‡aţi numerele de forma abc; mai mici decât 300; ştiind c¼
a veri…c¼
a simultan urm¼
atoarele
condiţii:

.
c) acb + 2 .. 7:
Nicolae St¼anic¼a
3. a) Ar¼
ataţi c¼
a printre 7 numere naturale p¼
atrate perfecte exist¼
a dou¼
a a c¼
aror diferenţ¼
a este
a) dau restul 5 la împ¼
arţirea cu 9;

.
b) (a + b + c) .. 7;

divizibil¼
a cu 10:
b) Ar¼
ataţi c¼
a printre 5 numere naturale p¼
atrate perfecte exist¼
a dou¼
a a c¼
aror diferenţ¼
a sau
sum¼
a este divizibil¼
a cu 10:
Doru Popescu Anastasiu
4. Spunem c¼
a un num¼
ar natural are proprietatea (P) dac¼
a este prim şi se reprezint¼
a ca suma
a dou¼
a numere prime.
a) S¼
a se calculeze suma numerelor cu proprietatea (P) din mulţimea f1; 2; 3; :::; 50g :
b) Dac¼
an
2 şi p1 ; p2 ; :::; pn sunt primele n numere naturale cu proprietatea (P), s¼
a se
calculeze restul împ¼
arţirii num¼
arului A = p1 + p2 + ::: + pn n la 6:
Florian Dumitrel

¼
NOTA.
1. Timp de lucru 3 ore.
2. Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se redacteaz¼
a pe o coal¼
a separat¼
a.
3. Fiec¼
arui subiect i se acord¼
a de la 0 la 7 puncte.

