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NOTĂ:    Fiecare problemă este notată  cu 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.                       

Timpul de lucru efectiv este de 2 ore .  

 

CLASA  a IV-a  

 

 

PROBLEMA  nr. 1  

 

 Află valoarea lui a  știind că este un număr cu 69 mai mare decât rezultatul exercițiului: 

( )[ ] 38749341040055:8757 −−−− xxx . 

    Miron Eugenia  
PROBLEMA  nr. 2 

 

 La intrarea în clasa a I-a Ionel avea 7 ani, iar părinții lui aveau împreună 60 de ani. Dacă 
împărțim suma vârstelor actuale ale celor trei la vârsta actuală a lui Ionel, obținem câtul 7 și restul 2.  
 În ce clasă este acum Ionel? 
          *** 
 
PROBLEMA  nr. 3 

 

 Produsul a 2012 numere naturale este 70. Să se afle cea mai mică și cea mai mare valoare a 
sumei acestor numere.  
        Vasile Șerdean, Ancuța Nechita 
 
PROBLEMA  nr. 4 

 

   În curtea sa Ionel, 
   Are rațe, capre și-un cățel.  
   Capete sunt patruzeci,  

Iar picioare nouăzeci. 
 
   N-aveți cum să numărați, 

Dar puteți să calculați.  
Veți putea afla voi oare 
Câte sunt de fiecare?  

           Artur Bălăucă  
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CLASA  a V-a  

 

 

 

 

PROBLEMA  nr. 1 

 

 Fie numerele: 1, 4, 13, 40, 121, … 
a) Scrieți următoarele două numere după 121 
b) Aflați ultima cifră a numărului de pe poziția 2012. 
    Groza Ioan, Mustea Ștefania 
  

PROBLEMA  nr. 2 

 

 Să se determine mulțimile A și B cu elemente numere naturale și care satisfac simultan 
relațiile: 

 a) { }7,0=− BA  

 b) { }9,3=− AB  

 c) BA∩  are trei elemente 

 d) BA∪  are suma elementelor 29. 
         Vasile Șerdean, Pop Cristian 
PROBLEMA  nr. 3 

 

 Aflați suma tuturor resturilor obținute prin împărțirea la 13 a 333 de numere naturale 
consecutive, știind că dacă împărțim pe cel mai mic dintre ele la 13 obținem restul 4.  
          Gazeta Matematică 
 
PROBLEMA  nr. 4 

 

Două foste colege de bancă, absolvente ale Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul” Turda, au 
hotărât să se revadă în luna iunie a acestui an, într-o zi de sâmbătă sau duminică.  

-               - Ce vârstă au cele trei fetiţe ale tale? a întrebat-o Ana pe Maria.  
Aceasta a răspuns: 

- Produsul vârstelor lor este 24 iar suma vârstelor lor este egală cu data zilei în care ne vom 

întâlni. Să nu uit, cea mai mică are ochi albaştri. 
În ce zi din iunie se vor întâlni cele două colege? 
        Mariana Ursu, Ancuţa Nechita 
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                CLASA  a VI-a 

 

PROBLEMA  nr. 1 

 

 Să se determine numerele naturale a  și b  care satisfac relația 79118 =⋅− dm , unde 

[ ]bam ,=  este cel mai mic multiplu comun iar ( )bad ,=  este cel mai mare divizor comun al 

numerelor a  și b .  
            Gheorghe Lobonț, Liana Jurcă 
 
PROBLEMA  nr. 2 

 

 Se consideră numerele raţionale zyx ,,  care satisfac simultan condițiile: 

 1) { }yx,  direct proporționale cu{ }5,3   

 2) { }zy,  invers proporționale cu 








12

1
,

15

1
 

 Determinați numerele zyx ,, dacă: 

 a) 120243018 =−+ zyx  

 b) 900
22 =+ zx  

         Monica Fodor, Radu Trif 
PROBLEMA  nr. 3 

 

 În triunghiul ABC  măsurile unghiurilor CBA ,,  sunt direct proporționale cu numerele 27, 6 

respectiv 3. Aflați măsura unghiului dintre inălțimea și mediana care pleacă din .A  
            Vasile Șerdean, Camelia Magdaș 
 
PROBLEMA  nr. 4 

 

Două foste colege de bancă, absolvente ale Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul” Turda, au 
hotărât să se revadă în luna iunie a acestui an, într-o zi de sâmbătă sau duminică.  

-               - Ce vârstă au cele trei fetiţe ale tale? a întrebat-o Ana pe Maria.  
Aceasta a răspuns: 

- Produsul vârstelor lor este 24 iar suma vârstelor lor este egală cu data zilei în care ne vom 

întâlni. Să nu uit, cea mai mică are ochi albaştri. 
În ce zi din iunie se vor întâlni cele două colege? 
        Mariana Ursu, Ancuţa Nechita 
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                CLASA  a VII-a

PROBLEMA  nr. 1

Dacă suma laturilor a trei pătrate este 1, arătați că suma ariilor lor este cel puțin 
3
1

.

Monica Fodor, Moldovan Ileana
PROBLEMA  nr. 2

Dacă numerele naturale cba ,, sunt lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic, arătați că 
produsul lungimilor catetelor se divide cu 3. 

Vasile Șerdean, Gheorghe Lobonț

PROBLEMA  nr. 3

Se consideră trapezul ,ABCD CDAB // , CDAB  și BDAC  . Fie punctele 

QPNM ,,, mijloacele laturilor CDBCAB ,, respectiv DA ale trapezului şi  OBDAC  . 
Demonstrați că:

a) punctele POM ,, sunt coliniare;
b) punctele QON ,, sunt necoliniare;
c) există un punct egal depărtat de mijloacele laturilor trapezului;
d) BCADCDAB   ;

e) patrulaterul MEFQ este paralelogram, unde  ABE astfel încât 
2

CDAB
BE


 iar 

BDEF // ,  ACF  .

Ioan Groza, Mirela Rațiu

PROBLEMA  nr. 4

O sumă de 2012 numere naturale distincte două câte două este 100710062 2  . 
Determinați numerele.

Mariana Ursu, Ancuța Nechita
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    CLASA  a VIII-a
PROBLEMA  nr. 1

a) Dacă  1,1x ,  2,2y și  3,3z , arătați că

                        25,0222  yzxzxyzyx

b) Demonstrați că 01258  xxxx , oricare ar fi Rx .
     Monica Fodor, Liana Jurcă

PROBLEMA  nr. 2

Fie zyx ,, trei numere reale.

a) Arătați că      zyzxyxzyxzyx  33333

b) Determinați zyx ,, dacă sunt satisfăcute simultan condițiile:

i. 192333  zyx

ii.     512 zyzxyx
iii. 64xyz

Vasile Şerdean, Ştefania Mustea
PROBLEMA  nr. 3

Se consideră cubul '''' DCBABCDA de muchie n cm,  Nn .
a) Calculați distanța dintre planele  BDA' și  ''DCB
b) Dacă GFE ,, sunt proiecțiile punctului A pe dreptele BA' , CA' și DA' arătați că 

punctele GFE ,, şi A sunt coplanare

c) Determinați poziția punctului P pe  BA' astfel încât aria triunghiului PDC să fie 
minimă.

d) Împărțim cubul în cuburi cu latura de 1 cm. Se colorează toate cuburile situate pe 
diagonalele fețelor cubului inițial. Determinați n astfel încât numărul cuburilor colorate 
să fie 2012.

   Ioan Groza, Monica Fodor

PROBLEMA  nr. 4

O sumă de 2012 numere naturale distincte două câte două este 100710062 2  . 
Determinați numerele.

Mariana Ursu, Ancuța Nechita
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                                                                 CLASA  a IX-a 

PROBLEMA  nr. 1

Fie n un număr natural fixat. Găsiți toate numerele reale nxxx ...,,, 21 astfel încât 

    










n

k

n

kk nkkxkx
1

222 !
4

3
12 , 

    unde nn  ...321! .
       

                                                                                     Dorin Andrica
PROBLEMA  nr. 2

Demonstrați că pentru orice 4n , orice paralelogram poate fi descompus în n patrulatere 
inscriptibile. 

Dorin Andrica

PROBLEMA  nr. 3

Să se determine funcțiile **: NNf  cu proprietatea că 
 

 
 
 

 
  ,

2

yxf

yx

yfx

xfy

yfx

yxf








oricare ar fi *, Nyx  .

                  Lucian Dragomir, GMB 3/2012

PROBLEMA  nr. 4

Fie O și I centrul cercului circumscris respectiv centrul cercului înscris triunghiului oarecare 
ABC . Se consideră dreptele ,aaCB bb AC respectiv ccBA perpendiculare în O pe dreptele AO , 

BO respectiv CO , unde BCAA cb , , CABB ac , și ABCC ba , . Fie IH și IO ortocentrul 

respectiv centrul cercului circumscris triunghiului CBA III unde BA II , și CI sunt centrele cercurilor 

înscrise în triunghiurile aa BAC , bbCBA și cc ACB și 'I centrul cercului înscris în triunghiul ''' CBA

unde 'A , 'B și 'C sunt mijloacele laturilor CABC, și AB . 

Să se demonstreze că 


 '2 IOIH II .
Daniel Văcărețu
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CLASA  a X-a 

PROBLEMA  nr. 1

Un dreptunghi de dimensiune nxm se împarte prin linii paralele la laturi în nm  pătrate 
congruente.

a) Să se determine numărul dreptunghiurilor în această configurație
b) Să se determine numărul pătratelor în această configurație.

   Dorin Andrica
PROBLEMA  nr. 2

Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația:
   xxx 56525 

        Gabriel Tica
PROBLEMA  nr. 3

Pe un cerc de centru O se consideră în această ordine punctele 821 ,...,, AAA astfel încât 

.
487654321


 OAAOAAOAAOAA 

Notăm cu PNM ,, și Q respectiv mijloacele segmentelor 21AA , ,43 AA 65 AA și 87 AA . Să se 

arate că MNPQ este pătrat dacă și numai dacă 821 ...AAA este octogon regulat.
   Dan Ștefan Marinescu, GMB 3/2012

PROBLEMA  nr. 4

a) Demonstrați că pentru orice număr natural n există un unic număr natural na astfel încât 

  n
nn

n
aa 451  .

b) Demonstrați că 2012a este divizibil cu 201145  .

                                                                             Dorin Andrica
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                CLASA  a XI-a

PROBLEMA  nr. 1

a) Arătați că funcția   Rf ,0: definită prin   xxxf ln este convexă.
b) Arătați că 

 
ba

yx
yx

b

y
y

a

x
x




 lnlnln ,    oricare ar fi   ,,,, obayx . 

Dorel I. Duca
PROBLEMA  nr. 2

Fie  RMBA 3,  astfel încât ABAAB  . Să se arate că .3
3 OA 
Daniel Anca, GMB 6/2006

PROBLEMA  nr. 3

Fie Rba , , ba 0 și   Rbaf ,: funcția definită prin   xxf ln .

a) Să se arate că 
 

x
xx

x
ln

14

13
2

2





, oricare ar fi .1x

b) Să se arate că există un unic punct  bac , astfel încât        cfabbfaf ' .

c) Să se arate că   23

4 22 ba

ba

aabb
c







 .

Dorel I. Duca

PROBLEMA  nr. 4
               

                Pentru orice număr natural n , fie nx unica rădăcină pozitivă a polinomului 

 
2

23 12
3

n
tttfn  .       Calculați  2lim 

 n
n

nxn . 

Dorin Andrica
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      CLASA  a XII-a

PROBLEMA  nr. 1

Fie  ,,A un inel în care 02 x ,   Ax . Demonstrați că pentru orice Azyx ,,
are loc 0 xyzxyz .

     ***

PROBLEMA  nr. 2

Pentru fiecare număr natural ,n considerăm funcția  Rnfn ),: ,   dtexf
x

n

t
n 

2

.

a) Determinați  xfn
x 
lim .

b) Arătați că pentru fiecare Nn există un unic punct   ,nxn astfel încât   .1nn xf
c) Demonstrați că 

22 n
n

x enxe n   ,   oricare ar fi Nn .
Dorel I. Duca

PROBLEMA  nr. 3

Fie n un număr natural. Demonstrați că toate rădăcinile ecuației 
          012...312...42  nxxxnxxxx

sunt reale și iraționale.
Dorin Andrica

PROBLEMA  nr. 4

Fie A un inel cu un număr finit de divizori ai lui zero. Demonstrați că A este finit.

       ***


