
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu-Vâlcea

Concursul Interjudeţean 
„Mathematica – modus vivendi”
Ediţia a III-a, 25 februarie 2006

CLASA  a V-a

1.   Determinaţi N∈z,y,x  astfel încât 
5376444 111 =++ ++++++ xzzyyx .

prof. Simona Pozinărea, Râmnicu-Vâlcea

2.   Să se scrie numărul 8383  sub forma 222 zyx ++  unde z,y,x  sunt numere 
naturale distincte.

prof. Ion şi Lucica Preda, Râmnicu-Vâlcea

3.   Demonstraţi că numerele naturale abcd  scrise în baza zece, se divid cu 7, dacă 7 
divide pe ( )adcb −++32 . Scrieţi două astfel de numere.

prof. Ion Ghica, Râmnicu-Vâlcea

4.   Se consideră şirul de numere
,,,,,,,,,, 4444333221  .

Să se determine al 2006 termen al şirului.
Prof. Cătălin Pană, Râmnicu-Vâlcea

Notă: Timp de lucru 2 ore.
               Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte.
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Concursul Interjudeţean 
„Mathematica – modus vivendi”
Ediţia a III-a, 25 februarie 2006

CLASA  a VI-a

1.   Aflaţi  N∈x  astfel încât 
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prof. Ion şi Lucica Preda, Râmnicu-Vâlcea

2.   Demonstraşi că 
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prof. Roseti Avram, Râmnicu-Vâlcea

3. Fie *n,m N∈  pentru care ( ) ( )118 +=++ nmmn .
Să se determine m, n astfel încât cel mai mare divizor comun al numerelor ( )nm +  şi 

( )nn 22 +  să fie maxim.
prof. Adran Banu, Râmnicu-Vâlcea

4.   Fie  triunghiul  isoscel  ( )ACABABC =  şi  punctul  ( )BCM ∈  astfel  încât 
MCBM ⋅= 2 .

Să se arate că ( ) 0120=⇔≡ ÂmMÂCCB̂A

***

Notă: Timp de lucru 2 ore.
               Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte.
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Concursul Interjudeţean 
„Mathematica – modus vivendi”
Ediţia a III-a, 25 februarie 2006

CLASA  a VII-a

1.   Fie +∈Rc,b,a . Să se demonstreze inegalitatea
( )cabcababccba ++≥++++ 212222 .

Dorij Grinberg, elev, Germania

2.  Într-un triunghi isoscel de bază a şi latură egală cu b unghiul de la vârf este egal cu 
020 . Demonstraţi că 233 3abba =+ .

Prof. Roxana Aron, Râmnicu-Vâlcea

3.  Se consideră un romb ABCD în care ( ) 060=DÂBm  şi un punct mobil  M care 
aparţine  diagonalei  AC. Notăm 

AB||MY,BCY,AD||MX,ABX;BDACO              ∈∈∩∈ .
Să se arate:
i) Triunghiul DXY este echilateral;
ii) Dacă G este centrul triunghiului DXY, atunci ACG ∈  şi GOMG 2= ;
iii) Aria patrulaterului DXBY este constantă.

prof. dr. Virgil Nicula, Bucureşti

4. Să se arate că numărul

ÀPP  
cifrecifre 20064012

888444 −

este natural.
***

Notă: Timp de lucru 3 ore.
               Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte.
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Concursul Interjudeţean 
„Mathematica – modus vivendi”
Ediţia a III-a, 25 februarie 2006

CLASA  a VIII-a

1.   Se  dau  numerele  naturale  z,y,x  astfel  încât 
y,efz,cdy,abx          ===  este  media  geometrică  a  numerelor  x  şi  z şi 

zabcd
2

51= . Să se afle mulţimea numerelor abcd  şi cardinalul acestei mulţimi. 

prof. Gheorghe Iacob, Râmnicu-Vâlcea

2.   Se consideră tetraedrul [ ]321 AAVA  în care 321 AAVA ⊥  şi 312 AAVA ⊥  Dacă 

( ) ( )( ) 0
32121 60=AAA;̂AVAm ,  ( ) ( )( ) 0

32131 45=AAA;̂AVAm  şi 

( ) ( )( ) 0
32132 30=AAA;̂AVAm  demonstraţi că:

a)     2
23

321

323121 =
+⋅+⋅

AAA

AVAAVAAVA

A

AAA
;

b)     ( ) ( )231321 3121
23 AÂAtgAAÂAtgA AVAAVA ⋅⋅=⋅⋅ .

prof. Roseti Avram, Râmnicu-Vâlcea

3. Pentru *n N∈ , considerăm o mulţime ( )+∞⊂ ,An 0  cu proprietăţile:

i) card nAn = ;

ii) pentru  oricare  nAx∈ ,  există  nAy ∈  şi  există  nAz ∈  astfel  încât 

z

y
x +=1 .

a) Determinaţi mulţimea 1A ;

b) Determinaţi o mulţime 2A ;

c) Arătaţi că oricare ar fi *n N∈ , există o mulţime nA .
prof. Mircea Fianu, Bucureşti

4.   Să se găsească trei numere naturale diferite astfel  încât mediile lor aritmetică, 
geometrică şi armonică să fie de asemenea  numere naturale..

prof. univ. dr. Laurenţiu Panaitopol, Bucureşti

Notă: Timp de lucru 3 ore.
               Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte.


