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CLASA a V- a

1. Aflati cel mai mic număr natural, multiplu de 9, care impărtit la 14 da restul 13 si 
impartit la 13 da restul 12.

Prof. Mircea Trifu, Bucuresti

2. Aflaţi ultima cifră a numărului:

m = 20062005 + 20072006 + 20082007

Lucica Speciac, Gazeta Matematică

3. Fie numarul natural abba  cu suma cifrelor 10.
Precizati:
a) numerele care sunt divizibile cu  2.
b) numerele care sunt divizibile cu  4
c) numerele care sunt divizibile cu  5
d) cifra care adaugata formeaza un numar de 5 cifre divizibil cu 9 
e) câte astfel de numere de 5 cifre sunt divizibile cu 18 ?

                                                               VERONA MARIN 
                                                                 Sc. Bolintin Vale

4. Cinci cărţi şi trei caiete costă 580.000 lei, iar trei cărţi şi cinci caiete costă 460.000 
lei. Câte cărţi şi câte caiete se pot cumpăra cu 815.000 lei, dacă s – au cumpărat 13 
bucăţi.

Ionescu Iolanda, Giurgiu



CLASA a VI-a

1. Se considera numarul:
b=1121231234…1234…9

a. cate cifre are numarul b?
b. prezinta cifra de pe locul 41.

Prof. Mircea Trifu, Bucuresti

2. Determinaţi x, y, z Є N* ştind că există relaţiile: 

x2y2z = 50400  şi 
753

zyx == .

Horaţiu Boncea, Gazeta Matematică

3. Se consideră triunghiul isoscel ABC de vârf A. Fie M mijlocul lui [AC], D un punct 
pe (BM astfel încât [ ] [ ]AD ABº . E mijlocul lui [ ]AB  şi F mijlocul lui [ ]AD . Arătaţi că 
CE+CF=BD. 

Ionescu Iolanda, Giurgiu

4. a) Sa se determine toate numarele naturale de doua cifre de forma  xy  care 
verifica relatia:

xy + 2y = yx + 2x + 35
b) Sa se determine un numar natural de doua cifre de forma  xy  care verifica 

relatia:
xy – x + y = yx + x + 12

Prof. Radu Stanica, Fratesti



CLASA a VII-a

1. Sa se gaseasca primele 55 de zecimale ale numarului  100)25( −=p .

Prof. Mircea Trifu, Bucuresti

2. Fie triunghiul ABC, cu laturile AB=5 cm, BC=6 cm, CA=7 cm.
a) Sa se determine pozitia lui M pe BC, M apartine (BC), astfel incat dreapta AM 

sa imparta perimetrul triunghiului in parti egale.

b) Construim AD ┴ BC. In ce raport imparte dreapta AD perimetrul triunghiului 
ABC

Prof. Radu Stanica, Fratesti

3. In triunghiul ABC dreptunghic, cu masura unghiului B de 90 de grade, AB si AC 
au lungimile exprimate prin numere naturale consecutive si BC = 9 cm. (AE) este 
bisectoarea unghiului A, E apartine (BC), BB’ este mediana si BD inaltime.
a) Calculati lungimea segmentului AE.
b) Daca AE ∩ BB’ = {X} si AE ∩ BD = {Y}, sa se arate ca BX⋅ BY=2⋅ XB’⋅ DY

Prof. Dinca Gabriela si Prof. Dinca Viorel

4. Rezolvati in numere intregi ecuatia:
X2 + Y + 1 = 6X

Vasile Tarciniu, Gazeta matematica



CLASA a VIII-a

1. O funcţie f:R → R se defineşte prin legea  f ( ) 2222 234 +++−= xxxxx

Arătaţi că:

a) există ∈a ∗R pentru care f(a)=f(─a)

b) f(x) se poate scrie ca sumă a patru pătrate perfecte de numere reale,pentru orice 
x∈ R

c) f(x) ≥5 pentru orice x care verifică ≥x 1.
                                                                                            Ionel Tudor,prof.Călugăreni

2. Fie paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’. Drumul cel mai scurt de la C la 
A’ este de 20 cm. si este parcurs astfel: CP =15cm.   (P ∈ AD, la 3cm. de A) apoi 
continua  din P in A’.
Aflati volumul corpului ABCDA’B’C’D’.

                                                                                      VERONA MARIN 
                                                                                        Sc. Bolintin Vale  

3. a) Aflaţi x,y numere întregi pentru a avea: 24 2003x xy y+ + = .

b)  Demonstraţi  că  dacă  numerele  întregi  x,y,t verifică  relaţia 

( ) 2 5xy z x y z+ - = + , atunci 6x y .+ =

Ionescu Iolanda, Giurgiu

4. SABC este o piramida triunghiulara regulata cu baza ABC in care M este mijlocul 
laturii (AC), SB=5√2 cm si m(<MSB)=900. Calculati:
a) aria totala si volumul piramidei;
b) distanta de la M la planul (SAB);
c) sinusul unghiului format de planele (SAB) si (SMB).

Luca Tuta, Gazeta matematica


