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CLASA a V-a

1.Doi fraţi şi tatăl lor au împreună 47 de ani.Vârsta tatălui este un număr format din două cifre ,iar vârstele fiilor
  sunt prima,respectiv a doua cifră a vârstei tatălui.

a) Arătaţi că cei doi fii nu sunt gemeni
b) Ce vârstă are tatăl şi ce vârstă are fiecare din fii săi ?

GM 7/2006,prelucrare,Viorel Lupşor,ISJ Cluj

2.Se consideră numerele
    a=(2· 42 · 952 +

223 − 21002 : 10004 +19)·( 993 +2· 993 + 02007 ):( 1003 +1)
    b=(2007+2·2007+3·2007+….+2006·2007):1003
    c= n4 + 322 +n + 422 +n ,n€N
   Arătaţi că numerele a,b,c sunt pătrate perfecte.

Groza Ioan,Şc.’Avram Iancu’ Turda

3.a) Aflaţi numerele naturale x,y,n ştiind că x·y=2007+ n2  şi x−y= 53 .
Pop Ioan,Şc.’O.Goga’ Cluj-Napoca

b) O mulţime A are 37 elemente numere naturale a căror sumă este 702.Calculaţi produsul celor 37 elemente 
ale mulţimii A.

Vasile Şerdean,Şc.1 Gherla
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CLASA a VI-a

1.Două pătrate 1P  şi 2P  sunt formate din câte 15x15 pătrăţele colorate în diagonală începând cu pătrăţelul din 

  colţul din stânga sus şi terminând cu cel din colţul din dreapta jos.Pentru colorarea pătratului 1P  se folosesc 

  în ordine culorile 1c , 2c , 3c , 4c , 5c ,iar pentru colorarea pătratului 2P  se folosesc în ordine numai 
culorile   
  1c , 2c , 3c , 4c .

a) Ce culoare va avea pătrăţelul din colţul din dreapta jos al pătratului 1P  ?

a) Ce culoare va avea pătrăţelul din colţul din dreapta jos al pătratului 2P  ?
Pop Maria,Şc.10 Cluj-Napoca
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a)  Arătaţi că n€N
b) Determinaţi n€N ştiind că x are 15 divizori naturali.

Pop Ioan,Şc.’O.Goga’ Cluj-Napoca

3.Fie unghiurile adiacente AOB şi BOC.Bisectoarea lui <AOB formează cu (OC un unghi congruent cu 
   suplementul lui <AOB,iar bisectoarea <BOC formează cu (OA un unghi congruent cu complementul
   lui <BOC.Determinaţi măsura lui <AOC.

Zăgrăian Alexandru,Şc.’N.Titulescu’ Cluj-Napoca

4.Pe o dreaptă d se consideră punctele distincte A,B,C,D în această ordine.Fie E mijlocul lui (AB),P mijlocul 
   lui (BC),Q mijlocul lui (EP).Dacă AP=60 cm,lungimea lui (EP) este 75 % din lungimea lui (BD),iar lungimile
   lui (BP) şi (CD) sunt direct proporţionale cu 3 şi 2,arătaţi că:

a) Punctele Q şi B coincid
b) EB=20 cm

c) AD=
3

280
 cm.

Vasile Şerdean,Şc.1 Gherla
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CLASA a VII-a

1.Să se determine numărul aabba ,a şi b fiind cifre scrise în sistemul zecimal,dacă aabba =aab −b−a.
Grigore Tarţa,Lic.’Ana Ipătescu’ Gherla

2.Numerele naturale nenule se scriu,pe linii,într-un tablou triunghiular în felul următor:

                             1
                          2 3 4
                       5 6 7 8 9
                    ……………

Astfel 1 se găseşte pe prima linie a tabloului,2 şi 3 pe linia a doua,5,6,7,8 pe linia a treia si aşa mai departe.
a) Aflaţi pe ce linie a tabloului se găseşte numărul 50
b) Aflaţi pe ce linie a tabloului se găseşte numărul 2007 şi ce poziţie ocupă pe linia respectivă

Viorel Lupşor,Cristian Pop,ISJ Cluj

3.Se consideră triunghiul ABC şi D € (AB),E €(AC) astfel încât DB=
7

5
·AB.Fie {M}=CD∩BE,astfel încât

   DM=
9

2
·DC.Să se demonstreze că DE ║ BC.

Vasile Şerdean,Şc.1 Gherla;Simona Pop,Col.T.’A.Maior’,Cluj-Napoca

4.Fie ABCD un trapez cu AB║ CD,AB=2·DC.Notăm mijloacele diagonalelor AC şi BD cu E,respectiv F.Dacă 
   EM║AD,M € BD,FN║BC,N € AC şi P este mijlocul lui (AB) să se demonstreze că:

a) Punctele D,E,P sunt coliniare

b) MN=
8

AB
.

Zăgrăian Alexandru,Şc.’N.Titulescu’ Cluj-Napoca
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CLASA a VIII-a

1. a)  Arătaţi că (−a+b+c)²+(a−b+c)²+(a+b−c)²=3(a²+b²+c²)−2(ab+bc+ca)
c) Lungimile a,b,c ale laturilor triunghiului ABC verifică relaţia 
       (−a+b+c)²+(a−b+c)²+(a+b−c)² ≤  a²+b²+c².

  Determinaţi a,b,c ştiind că aria triunghiului ABC este egală cu 
16

3 .

GM 8/2006,prelucrare,Viorel Lupşor,ISJ Cluj

2.a)  Determinaţi numerele raţionale a şi b pentru care are loc relaţia

         
324 −

a
+

324 +

b
=1

Galea Sorin,Gr.Şc.Terapia Cluj-Napoca

3.Un triunghi dreptunghic ABC are m(<A)=90º,AC=12 cm şi raza cercului circumscris triunghiului de 10 cm.
   De aceeaşi parte a planului (ABC) se consideră punctele M şi P astfel încât MA ⊥ (ABC),PB ⊥ (ABC),AM=6 
   Cm,PB=2 cm.să se calculeze:

a) Aria patrulaterului MABP
b) Distanţa de la A la planul (MCP).

Vasile Şerdean,Şc.1 Gherla

4.Se consideră,în spaţiu,dreptele OX,OY,OZ perpendiculare două câte două şi punctele A şi B distincte şi care 
   nu aparţin planelor determinate de aceste drepte.Distanţele de la A la planele (XOY),(YOZ),(ZOX) sunt 
   respectiv a,b,c ,iar distanţele de la B la aceleaşi plane (în aceeaşi ordine) sunt respectiv b,c,a.Arătaţi că 
   triunghiul OAB este isoscel.

Grigore Tarţa,Lic.’Ana Ipătescu’ Gherla
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