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CLASA a V-a

Problema 1
 
   Să se arate că :
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G.M. nr.4/ 2004,  Gieta Tartarciuc
Problema 2

   Împărţind numărul natural a la numărul natural b obţinem câtul 3 şi  restul 14. 
a) Arătaţi că 3a─9b+7 este pătrat perfect.
b) Determinaţi a şi b ştiind că  b este cel mai mic număr natural nenul care 

satisface condiţiile date.
Gheorghe Lobonţ

Problema 3
                                                             
   Două robinete pot umple împreună un bazin în 16 ore.  Dacă robinetele sunt deschise 
timp de 12 ore şi se opreşte primul, atunci al doilea robinet va umple bazinul singur în 20 
de ore. În cât timp ar umple bazinul fiecare robinet dacă ar curge singur.

 Lucia  Iepure
Problema 4

   În mulţimea {1,2,3,4,…,n} , 123 de numere se divid  cu 2, dar nu se divid cu 4, iar 62 
de numere se divid cu 4, dar nu se divid cu 8. Să se afle n.

                         
Vasile Şerdean

Notă:
         Timp efectiv de lucru 2 ore.
         Toate subiectele sunt obligatorii.
         Fiecare problemă se notează cu 0-7 puncte.
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CLASA a VI-a

Problema 1

    Să se determine perechile de numere întregi (x, y) pentru care : 53 −=−+ xyxy

Lucia Iepure

Problema 2
                                                             

  Determinaţi numerele naturale a, b, c ştiind că verifică relaţiile:
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  şi 975222 =++ cba .

Ioan Groza, Simona Pop
Problema 3

        Lungimile laturilor unui triunghi sunt a, b, c. Ştiind că 222 ,, aabbbccac +++  
sunt direct proporţionale cu a, c, b, să se arate că triunghiul este echilateral.

Vasile Şerdean
Problema 4

                Fie ABC∆  echilateral cu cmAB 6= . Se consideră punctele ,,, FED  astfel 
încât  ( ) ( ) { } .6,,, cmBEADFDEACECBBDA ===∩∈∈ Determinaţi  lungimea 
segmentului [ ]AF .
                         

Lucia Iepure

Notă  :  
         Timp efectiv de lucru 2 ore.
         Toate subiectele sunt obligatorii.
         Fiecare problemă se notează cu 0-7 puncte.
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CLASA a VII-a
Problema 1

      Fie a şi b numere naturale. Să se arate că au loc implicaţiile:
      1)  ( ) ( )baba 4377 −⇒+ .
      2)  ( ) ( )baba 43767 +⇒+ .
      3)  ( ) ( )baba 43767 22 −⇒+  sau  ( )ba 437 +

                                    Maria  Pop
Problema 2

       Se  consideră  triunghiul  ABC cu  ACAB = .  Perpendiculara  în  B pe  latura  AB 
intersectează perpendiculara în C pe latura AC în punctul I.

(a) Să se arate că punctul I aparţine mediatoarei laturii [ ]BC .
(b) Fie  M un punct pe  [ ]AB  şi  ( ACN ∈  astfel încât  A,C,N să fie coliniare în această 

ordine şi .CNBM =  
      Să se arate că triunghiurile  IBM  şi  ICN sunt congruente. Să se deducă de aici că 
mediatoarea segmentului [ ]MN  trece prin punctul I. 

Gheorghe Lobonţ
Problema   3  

         Pe latura ( )AB  a triunghiului ABC se ia un punct D astfel încât 
5

2=
DB

AD
.

Fie O pe ( )DC  astfel încât 
3

7=
OD

OC
 şi E intersecţia dreptelor AC şi BO, iar M intersecţia 

dreptelor BC şi AO.  Să se calculeze aria triunghiului DME.
    Vasile Şerdean

Problema   4  

         Fie V mulţimea vârfurilor unui poligon regulat cu 20 de laturi şi VA ⊂  o submulţime 
arbitrară. Să se arate că:

a) Dacă mulţimea  A are cel puţin 9 elemente, atunci există în  A trei puncte care sunt 
vârfurile  unui triunghi isoscel.

b) Dacă mulţimea A are cel puţin 11 elemente,  atunci există în A trei puncte care sunt 
vârfurile unui triunghi dreptunghic isoscel. 

      Vasile Pop

 Notă:
Timp efectiv de lucru 3 ore.

        Toate problemele sunt obligatorii.
         Fiecare problemă se notează cu 0-7 puncte.
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CLASA a VIII-a

Problema 1

     Fie { }1−−∈Rm  şi funcţia RRf →: , ( ) .
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punct, pe graficul funcţiei  f ,  ale cărui coordonate nu depind de m .
     Vasile Şerdean

Problema 2
                                                             

    Să se arate că numărul 1004  poate fi scris ca sumă de patru cuburi perfecte, dar nu poate 
fi scris ca sumă de 3 cuburi perfecte.

          Vasile Pop
Problema 3

Fie ABCD un tetraedru, astfel încât

.2,,,900 aADaCBCAABCDCADmACBm ===⊥=




=





 ∧∧

Se cere:
a) să se determine măsura unghiului format de  planele ( )ABC  şi ( )ACD .
b) să se calculeze volumul şi aria totală a tetraedrului ABCD .

Lucia Iepure, Ioan Groza
Problema 4

    Să se determine ariile mulţimilor de puncte 1D  şi 2D  din plan, definite astfel:
( ){ }2,1 ≤−++×∈= yxyxRRyxD

,

( ) [ ] [ ] [ ]{ }0,0,2,2 ≥≥=+++×∈= yxyxyxRRyxD
.

unde a  reprezintă valoarea absolută a numărului real a, iar [ ]b reprezintă partea întreagă a 
numărului real b.                      

Maria Pop
Notă  :  
         Timp efectiv de lucru 3 ore.
         Toate subiectele sunt obligatorii.
         Fiecare problemă se notează cu 0-7 puncte.


