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CLASA A V – A  

 

 
 

1. a)   Aflaţi numărul :  333:32�332:�33-33�32-31-30	2. 
b)  Scrieţi numărul 102 ca sumă de cel puţin două numere naturale formate 
fiecare numai din cifre egale cu 3. Câte soluţii are problema? 
 

2. Doi biciclişti au de parcurs o distanţă de 100 km fiecare. Primul parcurge câte 
20 km în reprize de 40 de minute separate de pauze de câte 10 minute. Al 
doilea biciclist parcurge câte 25 km în reprize de 45 de minute separate de 
pauze de câte 15 minute. Care biciclist parcurge traseul mai repede? Justificaţi 
răspunsul dat. 
 

3. a)   Calculaţi în două moduri:  987·�654 � 3�. 
b)   Un elev, la înmulţirea a două numere naturale de câte trei cifre fiecare, a 
scris din greşeală cifra unităţilor unui factor cu 3 mai mare, obţinând ca 
rezultat 56457 în loc de 56088. Ce numere trebuia să scrie elevul? 
Reconstituiţi fiecare înmulţire. 
 

4. Aflaţi câte numere naturale îndeplinesc simultan condiţiile: 
a) Sunt formate din cifre impare distincte; 
b) Sunt divizibile cu 5; 
c) Au suma pătratelor cifrelor un număr natural par; 
d) Au suma cifrelor un număr natural pătrat perfect. 

 
        Notă:  1)   Toate subiectele sunt obligatorii. 
                    2)   Fiecare problemă se punctează de la 0 puncte la 7 puncte. 
                    3)   Nu se acordă punct din oficiu. 
                    4)   Timp de lucru 3 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 

ETAPA LOCALĂ – HUNEDOARA  

17.02.2007 

 

 

CLASA A VI – A  

 

 
 

1. Completaţi căsuţele libere ştiind că fiecare număr, exceptând primul şi 
ultimul, este media aritmetică a vecinilor săi. 
 
       

 
  

2. Punctele A, B, C, D, E sunt coliniare şi B este mijlocul segmentului �AC �, C este 
mijlocul segmentului  ���� iar D este mijlocul segmentului �AE �. 
a) Arătaţi că:  �� � 2 · �� � 3 · �� � 4 · �� � 3 · �� � 2 · �� � �� � ��.  
b) Dacă �� � �� � 24 � , calculaţi lungimile segmentelor ����, ���� şi 
����.   

 

3. Se consideră proporţia:  
"
# �

$
% · 

a) Arătaţi că numărul & · ' · � · ( este pătratul unui număr raţional. 
b) Dacă & ) ' ) � ) ( şi 7 · &( � 6 · '� � 5 · &'�( � 186,aflaţi a,b,c,d* +. 

 
4. În jurul punctului A se consideră unghiurile ,���, ,���,,���, ,��� astfel 

încât  �,���� � 60°, 4 ·  �,���� �  �,����, iar  �,���� este cu 10° 
mai mare decât suplementul unghiului ,���. 
a) Calculaţi măsurile unghiurilor ,���,,���, ,���. 
b) Aflaţi măsura unghiului format de bisectoarea ��./ a unghiului ,��� cu 

semidreapta ���/. 
c) Arătaţi că punctele M, A, E sunt coliniare. 

 
        Notă:  1)   Toate subiectele sunt obligatorii. 
                    2)   Fiecare problemă se punctează de la 0 puncte la 7 puncte. 
                    3)   Nu se acordă punct din oficiu. 
                    4)   Timp de lucru 3 ore. 
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CLASA A VII – A  

 

 
 

1. Cifrele a, b, c ale numărului  &'�00000 sunt direct proporţionale cu cifrele x, y, z ale 

numărului  12300000 . Se ştie că 12300000  4 3. 

a) Arătaţi că dacă  & 4 1, atunci  &'�00000  4 3. 

b) Rămâne valabilă afirmaţia  &'�00000  4 3  dacă a nu este divizibil cu x ? 

 

2. În triunghiul oarecare Δ��� , ��5/, şi  ��6/  sunt bisectoarele unghiurilor 

,��� , respectiv ,���, iar ��.� este mediană, 5 * ��, 6 * ��,. * ��. 
Dacă �5 7 �. � 8�9, �6 7 �. � 8:9, arătaţi că 

;<
<= �

;>
>= ? 2. 

 

3. Fie &, ', � * @AB . Arătaţi că  
√"
#A$ �

√#
"A$ �

√$
"A#  dacă şi numai dacă & � ' � �. 

 

4. În trapezul ABCD, ����  este baza mare şi �� ? ��. 

a) Dacă M este mijlocul diagonalei ����, arătaţi că �. ) ;D
E · 

b) Demonstraţi că �� � �� ) �� � ��. 
 
 

        Notă:  1)   Toate subiectele sunt obligatorii. 
                    2)   Fiecare problemă se punctează de la 0 puncte la 7 puncte. 
                    3)   Nu se acordă punct din oficiu. 
                    4)   Timp de lucru 3 ore. 
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CLASA A VIII – A  

 

 
 

1. ABCD este un pătrat şi de aceeaşi parte a acestuia se consideră perpendicula-

rele ��F, ��F, ��F, ��G pe planul pătratului. Ştim că �� � &, ��F � 2&,  
��F � &,��F � H"

E · 
a) Determinaţi lungimea segmentului ���G� astfel încât punctele �F, �F, �F, �G 

să fie coplanare. 

b) În condiţiile punctului a), calculaţi distanţa de la centrul pătratului ABCD la 

dreapta �G�G şi distanţa de la punctul A la planul ��G�G�G�. 
c) Dacă A’B’ şi A’D’ intersectează planul ����� în punctele P respectiv Q , 

stabiliţi dacă punctele P, Q, C sunt coliniare. 

 

2. Se consideră mulţimea  . � I1 * @ J1 � K&'100000 � 1&'00000/L.  
a) Aflaţi numărul elementelor mulţimii . 7M. 
b) Determinaţi numărul &'000  ştiind că 1 * �2√5, /12N/. 

 

3. Fie A, B, C, D puncte necoplanare şi ��./, ��5/, ��6/ bisectoarele unghiurilor 

triunghiului Δ���, . * ��,5 * ��, 6 * ��. Dacă ��./ este bisectoarea 

unghiului ,��� şi ��5/ este bisectoarea unghiului ,��� demonstraţi că ��6/ 
este bisectoarea unghiului ,���. 

 

4. Numerele x, y, z sunt reale, pozitive şi distincte.  
a) Să se arate că se pot alege &, ' * 81, 2, 39, &, ' distincte, astfel încât  

&' � 1 P & � '. 
b) Să se demonstreze că: 

1E � 2E � 3E � 2123 � 1 P 212 � 223 � 231. 
 

         

        Notă:  1)   Toate subiectele sunt obligatorii. 
                    2)   Fiecare problemă se punctează de la 0 puncte la 7 puncte. 
                    3)   Nu se acordă punct din oficiu. 
                    4)   Timp de lucru 3 ore. 

 


