
                   Concursul de matematica-Dan Barbilian,  Piteşti
                          10.XII.2005, 
Clasa a V-a
   1. Aflaţi numărul x care verifică egalitatea :

         x+1+2+3+........+2005=101+1001+10001+ ...................+ 1 È È ÈÈ
zerode2005

0.............000
1

Sorin Peligrad, Piteşti
   2. Determinaţi a,b,x şi y din egalitaţile:
         (111+222+333+444+555+666+777+888+999): ab =135

         ab = xy +x+y+1
I.Safta , Piteşti

   3.  Dacă grupăm creioanele dintr-o cutie câte 6 creioane, ramân în cutie 4 creioane; dacă le grupăm 
căte 8, ramân 2 creioane. Căte creioane ramăn în cutir, dacâ le grupăm câte 24 ţ Care este cel mai mic 
număr de creioane care pot fi în cutie ?

Mariana Rădulescu, Mioven
    4. Se consideră numărul A=19299399949999..............2005.Câte cifre are numărul A ?

Gh. Molea,Curtea de Argeş
Clasa a VI-a

   1.   Se dă suma  S=23
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.  Demonstraţi  că 25⋅ S este 

număr natural
Gh. Molea, Curtea de Argeş

   2.  Să se arate că suma primelor 2005 numere naturale n pentru care fracţia 
34

25

+
+
n

n
este reductibilă, 

este un numă natural divizibil cu 2005.
Marin Chirciu,Piteşti

   3.  Pe o dreaptă d se consideră punctele K,L,M,N în această  ordine şi  punctele O1,  O2,  O3, O4 

respectiv mijloacele segmentelor [KL], [KM],[LN], [MN]. Dacă O1O4=6.5 cm. şi O2O3=3,5 cm să se 
calculeze lungimea segmentului [KN].

Ionescu Stelian, Piteşti
   4.   Fie  ∢AOB.  ∢BOC,  ∢COD,  ∢DOE  şi  ∢EOA  unghiuri  în  jurul  punctului  O.Se  ştie  că 

m(∢AOB)=90°, m(∢AOC)=
2

)(900 AODm �+
 şi (OF este semidrepta opusă semidreptei (OC. 

Arătaţi că;
       a) ∢COD≡ ∢BOC;
       b) m(∢DOE)=90° dacă şi numai dacă ∢EOF≡ ∢AOF.

Sorin Peligrad, Piteşti

   Clasa a VII-a
   1. Să se afle numerele naturale prime a şi b, ştiind că ab+ba-101001002=200510 şi a<b

Virginia şi Vasile Tică, Câmpulung

   2. Demonstraţi că numărul :

         a = 
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pătrat perfect, ∀n∈N ∗ -{1}

Ghe.Molea, Curtea de Argeş
   3. Demonstraţi că :
       a) (n-1)(n+1)<n2, ∀n∈ℕ,n≥ 2;

       b) 22222 )12(
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I.Safta, Piteşti
   4.  In trapezul isoscel ABCD avem : AB॥DC,AB>CD, AC⊥BD şi AC∩BD={O}. Ducem OP⊥BC, 
P∈BC şi notăm OP∩AD={Q}. Fie M şi N mijloacele bazelor AB , respectiv CD. Arătaţi că:
       a) triunghiul MON este dreptunghic isoscel;
       b) triunghiurile AOP şi DOP au aceeaşi arie

Sorin Peligrad, Piteşti
Clasa a VIII-a
   1.Găsiţi numerele întregi x şi y ştiind că 2x2+xy+3y+1=0

Gh. Molea, Curtea de Argeş
   2. Dacă a şi b sunt numere reale nenule, iar ab(a+b) şi ab(a-b) sunt numere raţionale, arătaţi că a 3 şi 
b3sunt numere raţionale.

Ion MIu, Piteşti
   3. a) Arătaţi că  x2+y2+z2≥ xy+xz+yz, oricare ar fi x, y, z ∈ℝ

   *  *  *
       b) Aflaţi numerele reale x, y, z care verifică simultan egalitaţile x+y+z=1 şi x2y2+x2z2+y2z2=xyz

Sorin Peligrad, Piteşti
   4.  Fie A, B, C, D patru puncte necoplanare şi E, F, G, H mijloacele segmentelor (AB), (BC), (CD) 
respectiv (AD). Arătaţi că:

       a) EG<
2

22 BDAC + ;

       b) (EG)≡ (HF) ⇔ AC⊥BD
Sorin Peligrad, Piteşti


