
FUNAR

Clasa a IV-a
A. 1. În  câte  moduri  pot  fi  aşezaţi  doi  băieţi  şi  două fete  pe patru scaune, 
aşezate în cele patru colţuri ale unei camere, dacă fetele nu pot fi aşezate pe 
acelaşi perete? Dar dacă băieţii nu pot sta în colţuri opuse? Dar dacă fetele se 
supără şi pleacă? Justificaţi răspunsul.
2. Pe fiecare latură a unei curţi în formă de pătrat se află câte 2005 stâlpi de 
susţinere a gardului.  a) Câţi stâlpi sunt în total?  b) Cât au costat toţi stâlpii, 
dacă pentru 167 stâlpi s-au plătit 1000 lei noi?
3. Puneţi paranteze, pentru a obţine o egalitate adevărată: 

1+1× 1+1+1+1111× 1+1+1–111× 1+1 = 2005.
4. Aflaţi numărul natural n, ştiind că (n−1)⋅ n < 101 < n⋅ (n+1).
B. Orice număr natural este şmecher sau fraier. Ştim că dacă un număr este 
şmecher, atunci numărul mărit cu 10 este şmecher; dacă un număr este fraier, 
rezultă că numărul mărit cu 15 este tot fraier. Să se arate că numerele 20 şi 25 
sunt sau şmechere, sau fraiere. 
Notă. Timpul de lucru este de 2 ore şi 30 minute. Subiectul B se evaluează la  
departajare.

Clasa a V-a
A. 1. a)  Aflaţi numărul natural x astfel încât (1+2+3+…+x):1002 = 2005.  b) 
Aflaţi numărul natural n, astfel încât 1n+2n+3n+…+2005n = 2011015.
2. Un lacăt cu cifru are trei cadrane în care se pot forma combinaţii cu cifre de la 0 
la 9. De exemplu: 0-0-0, 0-0-1, 0-0-2, 0-0-3, etc. Lui Louis Funar îi trebuie trei 
secunde pentru a forma o combinaţie. a) În cât timp ar epuiza toate combinaţiile? 
b) În secunda 2005 lacătul era deschis. Câte combinaţii a format? 
3. Aflaţi cel mai mic număr natural n, astfel încât ultima cifră a numărului A = 
12005+22005+32005+…+n2005 să fie 5.
4. Este posibil ca să scriem în cerc numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (fiecare o 
singură dată) astfel încât suma a oricare trei numere vecine să fie mai mare ca 
11?
B. Orice număr natural este şmecher sau fraier. Ştim că dacă un număr este 
şmecher, atunci numărul mărit cu 10 este şmecher; dacă un număr este fraier, 
rezultă că numărul mărit cu 15 este tot fraier. Să se demonstreze că numerele 
200 şi 205 sunt sau şmechere, sau fraiere. 
Notă. Timpul de lucru este de 2 ore şi 30 minute. Subiectul B se evaluează la  
departajare.



Clasa a VI-a
1. a) Aflaţi cel mai mare număr natural x pentru care 94x divide numărul A = 
1⋅ 2⋅ 3⋅ ...⋅ 2005. b) Aflaţi numerele naturale x şi y, astfel încât x2005+y2005+22005 

= (x+y)2005+2.
2. Un pătrat  de latură 8 cm este împărţit  în 64 pătrăţele de latură 1 cm. 12 
pătrăţele sunt colorate în negru, iar celelalte în alb. Este posibil să se şteargă 
total 4 rânduri şi 4 coloane în pătratul mare, astfel încât pătrăţelele neşterse să 
fie albe? Justificaţi răspunsul.
3. Fie m(∠X0OY) = u°, 0  ≤  u  ≤  180, [OX1 este bisectoarea unghiului X0OY, 
[OX2 este bisectoarea unghiului X1OY, [OX3 este bisectoarea unghiului X2OY, …, 
[OXn este  bisectoarea unghiului  Xn−1OY. Aflaţi  cel  mai mare număr natural  n 
pentru care m(∠XnOY) este exprimată printr-un număr natural.
4. Pe o dreaptă sunt date 2005 puncte, A1, A2, A3, …, A2005, astfel încât distanţa 
între fiecare două puncte consecutive este 1 cm. Pe segmentul A1A2  (sus) este 
construit un pătrat de latură 1. Pe A2A3 (jos) avem un triunghi echilateral apoi 
avem  segmentul  A3A4,  pe  A4A5 (sus)  triunghi  echilateral,  pătrat  (jos)  şi 
segment.  Construcţiile se repetă ca la figură.  Să se găsească lungimea liniei 
frânte care începe în A1 şi se termină în A2005. 

B. Orice număr natural este şmecher sau fraier. Ştim că dacă un număr este 
şmecher, atunci numărul mărit cu 10 este şmecher; dacă un număr este fraier, 
rezultă că numărul mărit cu 15 este tot fraier. Să se demonstreze că numerele 
2000 şi 2005 sunt sau şmechere, sau fraiere. 
Notă. Timpul de lucru este de 2 ore şi 30 minute. Subiectul B se evaluează la  
departajare.

Clasa a VII-a
A. 1. Este posibil ca să scriem în cerc numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (fiecare o 
singură dată) astfel încât suma a oricare trei numere vecine să fie mai mare ca 13?
2. a)  Numărul 2005, împărţit la numărul  xx , dă câtul ( xx +1) şi restul (

xx −19). Aflaţi cifra x. b) Aflaţi numărul natural n, ştiind că (n−1)⋅ n⋅ (n+1) < 
2005 < n⋅ (n+1)⋅ (n+2).
3. Fie ∆ABC, pentru care m(∠BAC) = 45° şi m(∠ABC) = 30°. Punctul D este 
în interiorul triunghiului ABC şi m(∠DAB) = m(∠ DBA) = 15°. Să se găsească 
măsura unghiului ADC şi măsura unghiului BDC.
4. Un pătrat de latură 2000 cm este împărţit în 64 pătrăţele de latură 250 cm. 13 
pătrăţele sunt colorate în negru, iar celelalte în alb. Este posibil în pătratul mare 
să se şteargă total 4 rânduri şi 4 coloane, astfel încât pătrăţelele neşterse să fie 
albe? 



B. Orice număr natural este şmecher sau fraier. Ştim că dacă a este şmecher, 
atunci a+10 este şmecher; dacă b este fraier, rezultă că b+15 este tot fraier. a) 
Să  se  demonstreze  că  oricare  ar  fi  numărul  x  natural,  x  şi  x+5  sunt  sau 
şmechere, sau fraiere. b) Să se găsească n minim pentru care putem afirma că 
oricum ar fi alese numerele, printre primele n numere naturale, sigur sunt cel 
puţin 401 şmechere. 
Notă. Timpul de lucru este de 2 ore şi 30 minute. Subiectul B se evaluează la  
departajare.

Clasa a VIII-a
A.  1.  Fie  0  ≤  α ≤  1.  Să se demonstreze  că mulţimea soluţiilor  inecuaţiei 
| x| +| x+α|  ≤  1 este un interval şi să se calculeze lungimea lui.
2. Este posibil ca să scriem în cerc numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (fiecare o 
singură dată) astfel încât suma a oricare trei numere vecine să fie mai mare ca 
12?
3. Fie paralelogramul ABCD în planul  α, CP⊥α, QD⊥α, MT⊥α astfel încât 
A∈(MT) şi NV⊥α astfel încât B∈(NV), MT = a, NV = b, CP = AT, DQ = BV, 
iar punctele M, N, P, Q sunt de aceeaşi parte a planului  α. Arătaţi că MNPQ 
este paralelogram dacă şi numai dacă MNVT este paralelogram.
4. Fie ABCD un tetraedru şi M∈(AB), N∈(BC), P∈(DC), Q∈(AD) şi M, N, P, 
Q  să  fie  coplanare.  a)  Arătaţi  că  dacă  MNPQ  este  paralelogram,  atunci 
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sunt concurente. (Mihai Popa) 
B. Orice număr natural este şmecher sau fraier. Ştim că dacă a este şmecher, 
atunci a+10 este şmecher; dacă b este fraier, rezultă că b+15 este tot fraier. a) 
Să  se  demonstreze  că  oricare  ar  fi  numărul  x  natural,  x  şi  x+5  sunt  sau 
şmechere, sau fraiere. b) Să se găsească n minim pentru care putem afirma că 
oricum ar fi alese numerele, printre primele n numere naturale, sigur sunt cel 
puţin 401 şmechere. 
Notă. Timpul de lucru este de 2 ore şi 30 minute. Subiectul B se evaluează la  
departajare.


