
Olimpiada naţională de matematică
Etapa locala Călăraşi

Clasa a V-a

1a) Completaţi tabelul următor astfel încât suma primelor trei elemente din fiecare 
linie şi fiecare coloană să fie egal cu al patrulea element al liniei sau al coloanei 
respective.

4 6

3 7

14 16

15 23 67

b) Determinaţi cel mai mic, respectiv cel mai mare număr natural de trei cifre care 
împărţit la un număr de două cifre dă restul 97.

II. a) Care sunt următorii termeni din şirul: 1, 2, 3, 5, 8, 13, …..
    b) Care sunt următorii doi termeni din şirul: 2, 3, 6, 18, 108, ….
    c) care este următorul termen din şirul: 1, 1, 1, 2, 3, 7, 23, 164, ……

III. Fie A şi B mulţimile tuturor resturilor care se pot obţine prin împărţirea numerelor 
naturale la 110 şi , respectiv, 127. Determinaţi:

a) card A, card B
b) suma elementelor mulţimii B\A.

IV. a) Fie numerele a = 43 86 ⋅  şi b = 39 122 ⋅ . Arătaţi că numerele a şi b sunt egale.
      b) Fie numărul N = 7 + 7 2 + 7 3 + 7 4 + …+ 7 2005. Arătaţi că  numărul N nu poate 
fi pătrat perfect.

Notă:
Durata concursului este de 3 ore
Baremul de notare este:

I. a) 4p; b) 3p
II. a) 3p; b) 4p; c) 2p
III. a) 4 p; b) 3p
IV. a) 4p; b) 3p.
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Clasa a VII-a

I. Fie a,b,c ∈Z*, cu proprietatea că 
2

22

2

22

2
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b
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a

cb

c

ba +=+=+
.

a) Arătaţi că |  a |  = |  b |  = |  c |
b) Aflaţi numerele a, b şi c ştiind că ac – ab = 50

II. a) Arătaţi că numerele a = 
2

13 +x
 şi b = 

4

25 −x
nu pot fi simultan 

numere întregi pentru orice x întreg.

b) Determinaţi toate numerele întregi x pentru care c = 
32

23

+
+
x

x
 şi 

d = 
13

35

+
+
x

x
 sunt simultan numere întregi.

III. Fie ABCD un trapez dreptunghic, AB| |  CD, AD⊥AB, în care AD = AB + 
CD şi M∈[AD] astfel încât AM = AB. Arătaţi că :
a) ∆BMC este dreptunghic
b) Dacă N este mijlocul segmentului (BC), MC∩DN = {P} şi
 AN∩MB = {Q} atunci MPNQ este dreptunghi.

IV. În ∆ABC cu AB = 2BC, considerăm medianele AD şi BE care se 
intersectează în G, D∈(BC) şi E∈(AC). Paralela prin G la BC 
intersectează AB în H şi AC în F, iar BF ∩ AD = {O}.
a) Demonstraţi că HF = HB

b) Calculaţi valoarea raportului 
OA

OD
.

Notă:
Durata concursului este de 3 ore
Baremul de notare este:

V. a) 4p; b) 3p
VI. a) 4p; b) 3p; 
VII. a) 4 p; b) 3p
VIII. a) 4p; b) 3p.
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Clasa a VIII-a

I. Dacă n ∈ N*, atunci s(n) este suma cifrelor numărului n. Să se găsească 

cea mai mică valoare a numărului 
)(ns

n
dacă:

a) 10 ≤  n ≤  30;
b) 1006 ≤  n ≤  2006

II. Dacă punctele A, B, C, D sunt necoplanare, AB⊥AC, AB⊥AD, AC⊥AD 
şi ariile triunghiurilor ABC, ACD, ADB sunt egale cu x, y, z atunci:
a) dreapta AD este perpendiculară pe planul (ABC)
b) Dacă AB = b, AC = c şi AD = d, atunci xzybcd 22= .
c) Determinaţi în funcţie de x, y, z aria triunghiului BCD. 

III. Se dă un pătrat ABCD cu latura de 8 cm şi SA⊥(ABC), SA = 8 cm. Fie M 
şi N mijloacele segmentelor (SB), respectiv (SD). Aflaţi:
a) Distanţa de la punctul A la planul (CDS);
b) Distanţa de la punctul M la planul (ACS);
c) Sinusul unghiului format de planele (AMN) şi (BDS).

IV. Dacă a, b, c∈ (0 , ∞), arătaţi că :

a) ba
b

a −≥ 2
2

;

b) cba
a

c

c

b

b

a ++≥++
222

;

c) ( ) )(3 2222333 cabcabcbabcabca ++≥++ .

Notă:
Durata concursului este de 3 ore
Baremul de notare este:

IX. a) 4p; b) 3p
X. a) 3p; b) 2p; c) 2p 
XI. a) 3p; b) 2p; c) 2p
XII. a) 3p; b) 2p; c) 2p
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Clasa a VI-a

I. a) Determinaţi cifrele x şi y din relaţia: yxxy +=66

b) Determinaţi cifrele x şi y din relaţia: 110
2

=+xyxy

II. Fie fracţia N∈
+
+

n
n

n
,

53

14
.

a) Determinaţi cel mai mic număr natural n pentru care fracţia este 
reductibilă.

b) Calculaţi suma celor mai mici 20 de numere naturale pentru care 
fracţia este reductibilă.

III. În interiorul unghiului drept AOB se consideră semidreapta [OM. Dacă 
[ON este bisectoarea unghiului MOB, [OP este opusa semidreptei [OM, iar 
măsura unghiului AOP este de patru ori mai mare decât măsura unghiului 
AOM, aflaţi:
a) măsura unghiului AOP
b) măsura unghiului AON

IV. Fie punctele coliniare A, B, C; D (în această ordine) situate pe dreapta d, 
astfel încât [AB] ≡  [CD]. De aceeaşi parte a dreptei d se consideră 
punctele E şi F astfel încât [BE] ≡  [CF], ∠EBC ≡  ∠ FBC şi [BF ⊂  Int. 
∠ EBC. Să se demonstreze că:
a) [AE] ≡  [DF]
b) ∠ AFC ≡  ∠  DEB

Notă:
Durata concursului este de 3 ore
Baremul de notare este:

XIII. a) 4p; b) 3p
XIV. a) 4p; b) 3p; 
XV. a) 4 p; b) 3p
XVI. a) 4p; b) 3p.
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