
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ‘MARIAN ŢARINĂ’-TURDA 2006

CLASA A V-A

1.Să se arate că numărul A=(2·22·297+350·925)·[(425)2+310)10] este pătrat perfect.

2.Împărţind numărul natural n la 51 obţinem restul 23.Ce rest obţinem dacă împărţim pe n la 17 ?

3.Arătaţi că dacă 17│bba  şi 17│abb ,atunci 17│ ab0 .

4.Determinaţi cel mai mare număr natural n pentru care numărul A=1·2·3·......·2005·2006 se divide cu 29n+11.

5.Să se determine a,b,c,d  ştiind că {a,b,6},{b,c,7},{c,d,8},{d,a,9} sunt submulţimi cu 3 elemente ale 

   mulţimii {a,b,c,d}.

CLASA A VI-A

1.Se consideră numerele naturale a,b,c.

    a)Dacă a=6 şi c=15,determinaţi numărul b astfel încât a,b,c să reprezinte lungimile laturilor unui triunghi.  
    b)Dacă a,b,c sunt direct proporţionale cu 5,12,13 arătaţi că c2=a2+b2.

2.Rezolvaţi în ZxZ ecuaţia x2−xy−y=62.

3.Arătaţi că numărul a=169n+7+144n+5 nu este pătrat perfect.

4.Se consideră triunghiul dreptunghic ABC cu unghiul drept în A şi m(<B)=75º.Dacă AD┴BC,D€BC şi AD=10 
   cm,calculaţi aria triunghiului ABC.

5.Se consideră mulţimile egale A şi B, A={1,2,3,...,98,99},B={a1, a2, a3,...., a98, a99}.

   Arătaţi că mulţimea C={│a1−1│, │a2−2│,│a3−3│...., │a99−99│} are cel mult 98 de elemente.
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CLASA A VII-A

I.Să se arate că numărul 5+3 3  nu poate fi pătratul unui număr real de forma a+b 3 ,cu a,b€Q.

II.Să se determine n€N* astfel încât 
n

n

+
−

3

352
€Z.

III.În Δ ABC bisectoarea <BAC intersectează pe BC în E.Paralela prin E la AC intersectează pe AB în D,iar 
   paralela prin E la AB intersectează pe AC în F.

   1.  a) Determinaţi natura patrulaterului ADEF;b) Arătaţi că EF=
ACAB

ACAB

+
⋅

;c) Arătaţi că EF
2

ACAB ⋅≤

   2.Fie P,Q simetricele lui E faţă de D,respectiv F.Demonstraţi că punctele P,A,Q sunt coliniare.

IV.Diagonalele patrulaterului convex ABCD se intersectează în O.Ştiind că aria triunghiului AOB este 16,iar
  aria triunghiului COD este 25,arătaţi că aria lui ABCD este mai mare sau egala ca 81.
 

CLASA A VIII-A

I. a) Dacă  
3

1)5( 3 −n
=(5n+1)(5n+2),arătaţi că (5n)3+(5n+1)3=(5n+2)3.

    b) Dacă a,b,c sunt lungimile laturilor unui triunghi şi verifică relaţia (a+b−c)2+(a−b+c)2+(b−a+c)2 ≤a+b+c,
       atunci triunghiul are aria 3 /16.

II.Fie x= naaa .....21  şi x3= mbbb .....21  numere naturale în baza 10.Considerăm mulţimile 

    My={y€N / y=m+n} şi A={2003,2004,2006}.Stabiliţi dacă  A ⊂  My.

III.Se consideră trapezul ABCD,cu AB║CD,dreptunghic în A.Fie AB=a,BC=a+b,CD=b,a>b>0.
      Pe planul trapezului se ridică perpendiculara AE=a−b.
     a) Determinaţi poziţia dreptei DC faţă de planul (EAB).
     b) Calculaţi distanţa de la punctul E la dreapta DC.
     c) Arătaţi că dreapta DN este perpendiculară pe planul (EAN),unde N€AB astfel încât AB=BN.

IV.Fie MABC un tetraedru oarecare şi R€(MA) E€(MB), P€(MC).

     a) Demonstraţi că 
MCMBMA

MPMEMR

V

V
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⋅⋅
⋅⋅=

     b) Folosind eventual punctul a),demonstraţi că pentru orice a,b,c € [0, 2 ] şi x,y,z € [0,2] 
        avem inegalitatea  x(2−z) ( 2 −a) +y(2−x)( 2 −c)+z(2−y)( 2 −b)+2abc ≤4 2 .
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