
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



5. Fie a, b m sura în grade sexagesimale a dou  unghiuri astfel încât

a+ b = 30◦. Care este valoarea expresiei
2 cos a− 2 sin b− 1

2 sin a+ 2 cos b−
√
3
?

Dumitru Acu, Sibiu

Clasa a X-a

7. Doi culeg tori de mere au adunat, �ecare în co³ul s u, a1 mere ro³ii
³i b1 mere verzi, respectiv a2 mere ro³ii ³i b2 mere verzi. Dup  aceasta ei au
golit co³urile într-o lad  (care iniµial era goal ) nu înainte îns  de a lua �ecare
din co³ul s u, la întâmplare, câte un m r pe care s -l m nânce.

Care este probabilitatea ca, luând din lad  la întâmplare un m r, acesta
s  �e ro³u?

Dumitru Barac ³i Nicolae Secelean, Sibiu

10. Consider m ³irul (xn)n≥0 de�nit prin relaµia de recurenµ 

xn+1 =
4x2n + 1

8xn
, pentru orice num r natural n.

Ar taµi c  ³irul (yn)n≥0 de�nit prin yn =

(
2xn + 1

2xn − 1

)2−n

, este constant.

Florin Rotaru, Foc³ani

Clasa a XI-a

4. Ar taµi c  det(A · tA) = 0 oricare ar � A ∈ Mm,n(C), unde
m,n ∈ N∗,m > n, iar tA este transpusa matricei A.

Livia B cil , Sibiu

8. Fie k ∈ N, k ≥ 3 ³i (an)n≥1 un ³ir de numere reale pozitive, ast-
fel încât ³irul de termen general (nk−1an + nk−2a2n + ...+ nak−1

n + akn) este
convergent. Studiaµi convergenµa ³irului de termen general:

(nk−2an + nk−3a2n + ...+ nak−3
n + ak−2

n ).

Dumitru Acu, Sibiu

Clasa a XII-a

6. Un vas de tabl  are forma unui trunchi de con f r  capac, cu raza
mare de patru ori mai mare decât raza mic . A�aµi în lµimea vasului astfel
ca volumul �ind dat, tabla folosit  s  aib  aria minim .

Ileana Oµoiu, Sibiu

9. Fie (M, ·) un monoid �nit cu n elemente ³i element neutru e.
a) Ar taµi c  pentru orice a ∈M exist  k, p ∈ N∗, k > 2p ³i ap = ak.
b) Ar taµi c  dac  ecuaµia xn = x are în M soluµia unic  x = e, atunci

(M, ·) este grup.
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