
PRIMAR

S:P12.346. Într-o pung  sunt bomboane. Dac  se împart în mod egal
la 4 copii, atunci r mân în pung  trei 3 bomboane. Dac  se împart în mod
egal la 7 copii, atunci r mân în pung  6 bomboane. Poate punga s  conµin 
55 de bomboane? Justi�caµi.

∗ ∗ ∗
S:P12.354. Marius ³i prietenii lui au plecat cu bicicletele spre ora³ul

vecin. La primul popas au întâlnit un turist pe care l-au întrebat câµi kilometri
mai au de parcurs. Acesta le-a r spuns: ,,Dac  aµi mai � mers 1 kilometru,
aµi mai � avut de parcurs un sfert din lungimea drumului. Dac  eraµi cu
1 kilometru mai în urm , v  a�aµi la jum tatea drumului.�

Câµi kilometri avea acest drum?
Daniela Seceleanu, Cisn die

S:P12.356. În ograda sa, Lucian
Are oi, g ini ³i-un motan.

Lucian a num rat
�i iat  ce a constatat:

Picioare sunt 72,
Capete doar 29.

Încercaµi voi s  a�aµi,
Îns  nu prin num rare,
Câte sunt de �ecare?

Diana Sim, Sibiu

S:P12.359. Mihai a cump rat din banii economisiµi 12 caiete ³i i-au
r mas 9 lei. Dac  ar mai � avut înc  35 de lei, ³i-ar � putut cump ra 23 de
caiete. Ce sum  avea Mihai?

Darius �andru, elev, Sibiu

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E12.664. La un concurs de matematic  au participat 60 de elevi de
clasa a V-a. Subiectul 1 a fost rezolvat corect de 54 de elevi, subiectul 2 de
45 de elevi, subiectul 3 de 48 de elevi ³i subiectul 4 de 39 elevi. Demonstraµi
c  cel puµin 6 elevi au rezolvat corect toate cele 4 subiecte.

Liviu Ardelean, Sibiu

S:E12.667. A�aµi suma numerelor de dou  cifre, scrise în baza zece,
care împ rµite la 5 dau restul 1.

Bianca Suroiu, Sibiu



Clasa a VI-a

S:E12.674. S  se arate c  num rul 37 se poate scrie ca diferenµa
cuburilor a dou  numere naturale.

Didina Maria Secelean, Sibiu

S:E12.677. Fie triunghiul ABC cu AB = AC ³i M situat pe (AC)
a³a încât AM = 2 ·MC, iar N ∈ AB astfel încât B ∈ (AN) ³i BN = MC.
Dac  {P} = MN ∩BC, s  se arate c  P este mijlocul lui [MN ].

Livia B cil , Sibiu

Clasa a VII-a

S:E12.687. Fie triunghiul isoscel ABC cu AB = AC = n iar
BC = n+ 2, n ∈ N. Ar taµi c :

a) pentru orice n ≥ 5, triunghiul este ascuµitunghic;
b) dac  n = 10 ³i E,F sunt punctele de intersecµie a perpendicularei în

C pe AC cu bisectoarea unghiului �BAC, respectiv cu dreapta AB, atunci
perimetrul triunghiului FBE este num r natural.

Rodica Isac, Sibiu

S:E12.690. S  se determine numerele naturale n pentru care n + 2
este cel mai mare divizor comun al numerelor 5n+ 13 ³i 4n+ 11.

Nicolae Secelean, Sibiu

Clasa a VIII-a

S:E12.692. Volumul unui paralelipiped dreptunghic este egal cu 60
cm3. M rind dimensiunile paralelipipedului cu 3, 4, respectiv 5 cm, volumul
s u se m re³te de 8 ori. A�aµi lungimea diagonalei paralelipipedului.

Luca Tuµ , Buz u

S:E12.698. Numerele reale strict pozitive x ³i y veri�c  inegalitatea:

2
√
x+
√
y ≥

√
(x+ 1)(y + 4).

Calculaµi media geometric  a numerelor x ³i y.
Simona Dumitrescu, Sibiu

Liceu

Clasa a IX-a

2. Un client al unui magazin dore³te s  cumpere un produs despre
care ³tie c  ar costa între 1 leu ³i 1000 lei. Acesta î³i preg te³te banii de
acas  punând în 10 plicuri sume distincte de bani a³a încât la magazin orice
produs ar cump ra s  pl teasc  folosind anumite plicuri, f r  a mai modi�ca
conµinutul lor. Ce sume de bani pune în plicuri?

Dicu Petric , Sibiu
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