
Olimpiada de matematică - Etapa locală
 17 februarie 2007 BN

Subiecte clasa a V-a

1.  Să se determine ultimele patru cifre ale numărului A = 22007 – 22001 – 22000

(prof. Morariu Ioan, ŞG Salva)

2. Să se afle numerele naturale  x, y, z ştiind   că :  prin împărţirea lui x  la   y +  z  se obţine câtul 20 şi restul 
12;  că  cel mai mare divizor comun al numerelor  y şi  z  este  19 şi că  x + y + z = 2007.
                                                                                                 ( prof. Cârcu Anca, CN G. Coşbuc, Năsăud )

3. Într-un hotel sunt camere cu 3 paturi şi camere cu 4 paturi, în total 100 de paturi. Câte camere cu trei 
paturi şi câte camere cu patru paturi pot fi în hotel, dacă din fiecare sunt cel puţin 10 ?

(Prof. Cosic  Dorel, ISJ BN) 

4. Scrieţi numerele de forma      pentru care a2 = b·c .  
(GM. Nr.12/2006. Prof. Pop Valer, ŞG Şanţ)                                                                           

                         
                                                             

Timp de lucru: 3 ore

                                            



     Subiecte clasa a VI -a

1. Veveriţa Riţa are trei pui: Rudolf, Riţu şi Rica. Intr-o zi Riţa aduce acasă 65 de nuci pe care doar puii le consumă. 
Dacă Rudolf ar consuma de două ori mai multe nuci, Riţu ar consuma de trei ori mai multe nuci, iar Rica de patru 
ori mai multe nuci, atunci cei trei fraţi ar consuma un număr egal de nuci, fiecare. Aflaţi câte nuci a consumat 
fiecare pui de veveriţă.

                                                  ( Nechita  Mihai, elev  cls. VIII , ŞG. Şanţ ) 

2. Suma dintre un număr şi produsul cifrelor sale este 58. Aflaţi numărul.
       (GM. Nr. 9/2006, Prof. Trif Vasile, CCD BN)

3. Se dau  două segmentele congruente, (AB) ≡ (DC),  astfel  încât:

      AB ∩ DC = { O };  3 m(∠AOC) = 2 m(∠BOC) ;  2 OB = 3 OA   şi   
2

1
 OD = 

3

1
 OC .

a) Demonstraţi că triunghiurile AOC şi DOB sunt congruente;
b) Calculaţi    m(∠AOC)  şi  m (∠COB).

(Prof. Măluţan George, ŞG. Nr. 4 Bistriţa)

4)   Se dau două unghiuri astfel încât  m(∠AOB) = 1300 şi  m (∠BOC) = 1600  iar  [ OM  bisectoarea unghiului  AOB şi 
[ ON  bisectoarea unghiului AOC.  Să se afle :  

a) m(∠MON)  când unghiurile date sunt  adiacente;
b) m(∠MON)  când unghiurile date nu sunt  adiacente .

 (prof. Mureşan Liviu , ŞG Ştefan cel Mare, Bistriţa)
 

Tip de lucru: 3 ore



Subiecte clasa a VII-a

1. Se consideră mulţimea :  A = 






 ∈

+
+∈ Z
x

x
Zx

2401

20172005
. Să se determine elementele mulţimii A. 

       Să se calculeze valoarea raportului  r(a) = 
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+
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a
  , pentru a ∈ A.

(  Prof. Ioviţă Edith, CN „G. Coşbuc”, Năsăud )

2.   a.) Să se arate că orice număr natural pătrat perfect este de forma 4n sau  4m + 1 ; n, m ∈  N .
b.) Să se arate că pentru orice n ∈  N , numărul x = n (n+1)( n+2)(n+3) +2007  nu este pătrat  perfect. 

(Prof. Săplăcan Lia, CN. P. Rareş,Beclean)

3.  În interiorul pătratului ABCD se construiesc triunghiurile echilaterale ABM  şi  CDN , AB = a , 
BM ∩ CN = {K} , AM ∩ DN = {L}.  Arătaţi că  patrulaterul MKNL este romb.

(Prof. Bindiu Viorel, ŞG.Măgura Ilvei)

4. Fie  ABC un triunghi isoscel de bază (BC) şi D ∈ (AC). Se construieşte (BE) astfel încât B∈(AE) şi 
(BE) ≡ (CD). Segmentele (ED) şi (BC) se intersectează în F. Să se arate că F este mijlocul segmentului 
(DE).

(GM.nr.8/2006, prof. Tebieş Ioan, CN G.Coşbuc Năsăud; prof. Rusu Vasile ŞG. Rebrişoara )

Timp de lucru: 3 ore



Subiecte clasa a VIII-a

1. Fie    m = 728728 +−−

a)      Arătaţi că   m2 = 4 ;

            b).     Calculaţi  m ;

            c).     Demonstraţi egalitatea: (m 5 )2006  = 201003 ;

            d).     Rezolvaţi ecuaţia: ( ) =++− x728728 728728 +−−

(Prof. Pop Ioan, CN. A. Mureşanu)

2. Să se determine numărul natural n pentru care valoarea numerică a expresiei   a(n) = 

n4 – 16n2 + 100 este număr natural, prim.

                                               (Prof. Ani Ioan,CN G. Coşbuc, Năsăud)

3.  Diferenţa  dintre  diagonala  unui  cub  şi  diagonala  unei  feţe  a  cubului  este 

1041315417 +−+ . 

   Să se afle aria secţiunii diagonale  a   cubului .

                                                                     (G.M.nr.4/2006; prof. Daniel Stanciu, prof.  

Elisabeta Stanciu, Beclean)

4. Pe planul  pătratului  ABCD, cu latura de măsură 2x, se ridică perpendiculara care 

trece  prin  A.  Pe  această  perpendiculară  se  ia  punctul  S  astfel  încât  AS  =  2x. 

Perpendicularele din A pe BS, CS, DS le intersectează pe acestea respectiv în punctele M, 

N, P. Fie O punctul de intersecţie al diagonalelor pătratului şi E mijlocul segmentului MP. 

Cerinţe::

a) Triunghiurile MNP, AMP sunt isoscele;

b) Dreapta MP este paralelă cu planul (ABCD);

c) Punctele S, E, O sunt colineare;

d) Dreapta SE nu este perpendiculară pe planul AMP ;

e) Dreptele AE şi BD sunt perpendiculare;

f) Calculaţi distanţa OF de la punctul O la dreapta SC.

  

(S.I.)

Timp de lucru: 3 ore. 




