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CLASA aV-a

1) Se dau mulţimile: A={x| x∈ N, x=3c, cÎ {0,1,2}, 
                                    B = {y| y∈ N, y este ultima cifră a numerelor 32008,52008,62008}
                                    C={z|z∈ N, z=x+y, xÎ A, yÎ B}.
Calculaţi A,B,C, A∩B,AUB,A\B, AxB.

2) a) Determinaţi ultimele 6 cifre ale produsului 1·2·3·…·27.
b) Arătaţi că numărul 162008:28002 este atât un cub cât şi un pătrat perfect.

3) Să se afle trei numere naturale ştiind că împărţind pe al doilea la al treilea obţinem 
câtul 3 şi restul 4, împărţind pe primul la diferenţa celorlalte două obţinem câtul 2 
şi restul 3 şi că diferenţa dintre primul şi al treilea este 44.

4) a) Calculaţi suma cifrelor numărului 102008+101004─1234
                  b) Aflaţi ultima cifră a sumei S= 1+22+33+44+…+1010.
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CLASA aVI-a

1) Două numere naturale au c.m.m.d.c. 14 şi c.m.m.m.c. 1960. Dacă suma lor este 
546, aflaţi cele două numere.

2) Fie numerele: a=3·(23·22:23-20080)-1253:6252 şi b=(72n+1:62n):2n+2, aflaţi x din 
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3) Fia A,B, şi M trei puncte coliniare astfel încât B este situat între A şi M. Dacă O 
este mijlocul lui [AB] arătaţi că 2·OM=MA+MB.

4) În jurul unui punct sunt 150 de unghiuri congruente.
             a)Aflaţi măsura unui ungí.

b)Aflaţi numărul de unghiuri necesar din cele 150 pentru a forma prin adunare un 
unghí cu măsura de 720.
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CLASA aVII-a

1) Numerele a şi b sunt direct proporţionale cu 2 şi 4, iar numerele b şi c sunt invers 
proporţionale cu 1/4 şi 1/3. Să se arate că a3+b3+c3 este un număr divizibil cu 9.

2) Să se determine numerele de forma abcdef  pentru care abcdef  se divide cu 

9 0a .

3) În exteriorul pătratului ABCD se construieşte triunghiul echilateral BCE şi se ia M 
mijlocul lui [BE] şi O centrul pătratului.

a) Să se afle m(<OME);
b) Dacă AB=8 cm să se afle aria ∆ABE.

4) În trapezul dreptunghic ABCD cu AB||CD, m(<A) =900 , m(<B)=600,M este 
mijlocul lui [BC], iar baza mică are lungimea cât jumătate din BC. Arătaţi că AC^
DM.
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CLASA aVIII-a

1) a) Descompuneţi în factori x2-5x+6;
b) Rezolvaţi  ecuţia: (x-2008)-5(2008-x)+6=0.

2) Fie numerele pozitive x,y,z direct  proporţionale cu k-1,k,k+1 unde k≥2.
a) Demonstraţi că x,y,z pot fi lungimile laturilor unui triunghi;
b) Determinaţi pe k astfel încât triunghiul să fie dreptunghic.

3) Fie rombul ABCD de latură 13 cm şi m(<A)=600. Pe planul rombului, de o parte şi 
de alta a acestuia se construiesc perpendicularele BB’=DD’=x cm.

a) Arătaţi că B’,O,D’ sunt puncte colineare;
b) Determinaţi x astfel încât AB’CD’să fie pătrat.

4) În piramida patrulateră regulată VABCD se ştie că AB=20 2  cm,iar înălţimea 
VO=15 cm. Dacă E este proiecţia lui D pe VB, să se afle lungimea segmentului BE.


