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Clasa a 4-a

1. Se dau numerele:
a=(74–38):4+27:3+5x8x0
b=(4:4+4:1)+50:10
c=36–(35–26)x(42:7–3)
Care din afirmaţiile: a>b, c>a, 2xc=a  este adevărată ?

2. Aflaţi suma resturilor împărţirii la 4 a numerelor cuprinse între 72 şi 91.

3.  Să se determine trei numere naturale consecutive,ştiind că suma lor este cu 47 mai  mare decât  
    numărul cel mai mic.

Clasa a 5-a

1.Să  se afle numerele naturale care îndeplinesc simultan condiţiile:
1.sunt formate din cifre impare distincte;
2.sunt divizibile cu 5;
3.suma pătratele cifrelor este un număr par;
4. suma cifrelor este un pătrat perfect.
                                                                                                      Prof.Dorel Cosic,ISJ BN
2.

a) Să se arate că numărul 1³+2³+3³+4³ este pătrat perfect;
b) Să se arate că numărul a=23n+7–23n+5+23n+2 se poate scrie ca suma de patru cuburi perfecte.
                                                                     Prof.Săplăcan Lia,CN „Petru Rareş”, Beclean

3.Fie n=1·2·3·4·...·64+858
a) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei:”n este pătrat perfect”;
b) Aflaţi restul împărţirii lui n la 70.
                               Prof. Sabău Măriuca, Şc.Gen.Nr.1 Bistriţa

Clasa a 6-a

1.Determinaţi numerele x,y,z ştiind că sunt direct proporţionale cu 4,3,12 şi 
22 2 169

144

x y z

xyz

+ +
= .

                                                                        Prof.Ioan Tebieş, CN. „George Coşbuc” Năsăud

2.Arătaţi că dacă expresia ab bc ca abc+ + -  ia valoarea maximă, atunci abc  este număr prim.
                                                                                                   Prof.Pop Valer, Şc.Gen. Şanţ

3.Într-un plan se află punctele O,A,B,C,D,E,F astfel încât [OB este bisectoarea <AOC, [OE este bisectoarea 
<COF, [OC este bisectoarea <BOD, [OD este bisectoarea <COE. Se mai ştie că OB şi OE sunt 
perpendiculare.

a) Să se demonstreze că punctele A,O,F sunt coliniare;
b) Deduceţi măsurile <AOC şi <COF;
c) Să se demonstreze că DO este perpendiculară pe dreapta AF.
                                                                                                               Prof.Ioan Sonea
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Clasa a 7-a

1.Să se arate că dacă A=
1 1 3 5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 ... 1 3 5 ... 2009+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  (fiecare termen 

conţine o sumă de numere naturale impare consecutive,cu două numere mai mult decât anteriorul său) atunci 
numărul A  este un număr natural.
                                                                              Burz Radu, Şc.Gen. “Avram Iancu” Bistriţa

2.Pentru m,n∈ N aflaţi valoarea maximă a expresiei:

   E(m,n)= 2 5 12 4 3 47
( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

3 5 4 60
m m n m n n+ + + + +×- + ×- - ×- - ×- .

                                                                                   Prof.Pop Ioan, CN “A.Mureşanu” Bistriţa

3.Dreptunghiul ABCD are AB=2BC=2ª. Semidreptele (Ax şi (Ay intersectează pe CD în punctele E şi 
respectiv F,astfel încât m(<BAE)=30° şi m(<DAF)=30°. Semidreapta (Fz este perpendiculară pe AE în 
punctual M şi intersectează pe AB în  N.

a) Arătaţi că EÎ CD;
b) Arătaţi că triunghiul ADM este echilateral;
c) Dovediţi că ANEF este romb.

                                                                                            Prof. Tripa Ioan, Gr.Şc. Maieru

Clasa a 7-a

1.Să se arate că dacă x şi y sunt numere reale,ce satisfac simultan condiţiile:

xÎ [–2,3] şi x–5y+2=0, atunci 2 2 2 2( 2) 2 ( 3) 2( 1)x y x y+ + + - + - =constant.

                                                           Prof.Checec Lucreţia, CN.”Liviu Rebreanu” Bistriţa

2.Dacă m≥0 şi n≥3, fie numerele: a= 3 , 3 .m b n+ = - Ştiind că media lor aritmetică este 3 ,să se 
calculeze (m–n+1)2008, media geometrică a numerelor a şi –b, precum şi media armonică a numerelor a şi b.
                                  Prof. Felicia Sipeţian, Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului

3.În cubul ABCDA’B’C’D’ de muchie a, prelungim AC cu un segment CE=AC (A-C-E).Calculaţi:
1. d(A’;BD);
2. măsura unghiului dintre AC şi A’B;
3. d(A;(BB’D’));
4. d(E;BC’).
                                                                                    Prof.Ioan Duicu, Şc.Gen.Nr.4,Bistriţa
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