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Clasa a IX-a

6. O barc  cu motor merge pe râu în sus ³i în jos, parcurgând 60 km în
4 ore. Viteza b rcii în aval este de 20 km/or , iar în amonte de 10 km/or .
Determinaµi:

a) viteza b rcii în apa st t toare, ³i viteza curentului apei;
b) distanµele parcurse de barc  pe râu în sus ³i în jos.

Nicolae Pellegrini, Arad

9. Se d  un p trat perfect cu cifra unit µilor 9 ³i cifra zecilor 0. Ar taµi
c  cifra sutelor este par . Determinaµi cele mai mici dou  p trate perfecte,
care se termin  cu cifrele 209.

∗ ∗ ∗

Clasa a X-a

5. O suprafaµ  de teren în form  de p trat se parceleaz  în 64 de parcele
identice (sub forma unei table de ³ah). Un antreprenor deµine 7 parcele de
teren. Acesta mai are voie s  cumpere o alt  parcel  de teren, doar dac 
aceasta are cel puµin dou  laturi comune cu parcelele pe care acesta le deµine
pân  în prezent. Exist  o con�guraµie a celor 7 parcele pe care antreprenorul
le deµine, care s  îi permit  acestuia s  cumpere întreaga suprafaµ  de teren
(toate cele 64 parcele)?

Diana Bodrogean ³i Ovidiu Bodrogean, Arad

9. Rezolvaµi în numere raµionale ecuaµia 3x = x+ 2.
∗ ∗ ∗

Clasa a XI-a

1. Fie M mulµimea matricelor p trate de ordin trei cu elemente din
mulµimea {3, 6, 9}. Ar taµi c  în M exist  matrice inversabile ³i matrice
neinversabile. Exist  în M matrice inversabile cu proprietatea c  inversa lor
este tot în M?

∗ ∗ ∗
6. Demonstraµi c  funcµia f : R→ (0,∞) prin f(x) = ex are o singur 

tangent  la gra�c ce trece prin origine. Exist  parabole tangente la gra�c ³i
care trec prin origine?

∗ ∗ ∗
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Clasa a XII-a

3. Un ecran luminos, dreptunghiular, are forma unei matrice m × n,
2 ≤ m < n. În �ecare c suµ  din cele mn se poate aprinde una din p ∈ N
culori. Spunem c  ecranul este k� prietenos dac  2 ≤ k ≤ n.

a) Determinaµi probabilitatea ca la o alegere aleatoare a culorilor, ecranul
s  �e k�prietenos.

b) Dac  m = 3, p = 4, determinaµi cea mai mic  valoare a lui n pentru
care probabilitatea ecranelor 2-prietenoase este cea mai mare dintre toate cele
k� prietenoase?

Cecilia Deaconescu, Pite³ti

6. Determinaµi numerele naturale n pentru care:

1!3!5! . . . (2m− 1)! =

(
m(m+ 1)

2

)
!.

∗ ∗ ∗
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