
          CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
„GRIGORE MOISIL”

EDIŢIA XII
ORADEA, 17 MARTIE 2007

Clasa a V-a

1. Să se determine pătratele perfecte care în baza zece au forma aabb , cu a ba ≠ .
2. Suma a şase numere naturale distincte este 20. Să se determine produsul lor.
3. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numerele nn

nA 32 +=  şi 
nnn

nB 432 ++= .

Care din numerele nA  şi nB  este divizibil cu 5 ?
4. Considerăm şirul multiplilor lui 5:
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, … şi şirul corespunzător sumelor cifrelor numerelor din primul 
şir:
0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, …
a. Să se arate că în al doilea şir apare orice număr natural.
b. Să se afle cel mai mic număr din primul şir pentru care termenul corespunzător din al 
doilea şir este 2007

Notă: 1) Timp efectiv de lucru 3 ore;
          2) Fiecare problemă se punctează cu 0-7 puncte.
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Clasa a VI-a
1. a) Câte elemente are mulţimea: A={n∈N |  n2+4 şi n2+7 sunt prime}?

b) Fie B={n∈N |  n2+4 şi n2+6 sunt prime}. Aflaţi numerele prime din mulţimea B.

2. Fie a, b, x, y numere naturale nenule astfel încât y

x

b

y

x

a ==

Să se arate că:
a) x3=a2b
b) x este divizor al lui a⋅ b.
c) Dacă a şi b sunt prime, atunci a=b=x=y.

2. Punctele B’ şi C’ sunt picioarele înălţimilor din B şi C ale triunghiului ascuţitunghic 
ABC, iar H este punctual de intersecţie a acestor înălţimi. Ştiind că AH=BC, aflaţi 
măsura unghiului CAB ˆ .

3. Determinaţi cel mai mare număr de numere naturale pe care le putem alege din 
mulţimea M={1,2,3,…, 2007} astfel ca produsul oricăror două numere din cele alese 
să se dividă cu 10.

Notă:
1. Timp efectiv de lucru 3 ore
2. Fiecare problemă  este punctată de la 0 la 7
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