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Clasa a V-a

S:E13.44. Având la dispoziµie o balanµ  ³i mase marcate, în grame,

cu puteri ale lui 2 trebuie s  cânt resc 2012 g de zah r. Care este num rul

minim de greut µi folosite?

Eugen Predoiu, C l ra³i

S:E13.47. Într-o urn  sunt 2010 bile albe, 2011 bile negre ³i 2012 bile

ro³ii. Extr gând câte 2 bile odat , câte extrageri trebuie f cute pentru a �

siguri c  am extras 3 bile ro³ii?

Eugen Predoiu, C l ra³i

Clasa a VI-a

S:E13.54. Avem la dispoziµie dou  pachete cu câte 52 de c rµi de joc.

Din �ecare pachet se extrage câte o carte. Care este probabilitatea ca suma

punctelor de pe cele dou  c rµi s  �e 17 ? (Nu toate c rµile au puncte.)

∗ ∗ ∗
S:E13.57. Triunghiul ABC are [AB] ≡ [AC]. Fie D mijlocul lui [BC],

M mijlocul lui [AD], E mijlocul lui [BM ] ³i F mijlocul lui [MC]. Ar taµi c 
triunghiul MEF este isoscel ³i [EF ] ≡ [BD].

Iuliana Chilom, Bistriµa

Clasa a VII-a

S:E13.62. Fie triunghiul ABC cu AC < AB ³i mediana AD,

D ∈ (BC). Dac  E ∈ (AD) not m cu F intersecµia lui BE cu AC ³i cu

M intersecµia lui BE cu paralela prin C la AD. Ar taµi c  EF = AF dac 

³i numai dac  BE = AC.

Monica Berende, Bistriµa

S:E13.69. Fie a, b, c numere reale pozitive astfel încât 3a+ c = 4b ³i

2b =
√
3ac. Ar taµi c  a, b, c sunt direct proporµionale cu 2, 3 ³i 6.

Nastasia Chiciudean, Bistriµa

Clasa a VIII-a

S:E13.78. Pe o distanµ  de 120 m, roµile din faµ  ale unei tr suri fac

cu 6 rotaµii mai mult decât roµile din spate. Dac  lungimea cercurilor roµilor

din faµ  ar � mai mare cu
1

4
din lungimea actual , iar a celor din spate cu

1

5
mai mare decât lungimea actual , atunci roµile din faµ  ar face cu 4 rotaµii

mai mult decât cele din spate. Determinaµi lungimile roµilor tr surii.

Monica Berende, Bistriµa



S:E13.80. a) Fie x, y numere reale pozitive. Demonstraµi c :

xy

x+ y
≤ x+ y

4
.

b) Dac  a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi ³i p reprezint 

semiperimetrul triunghiului, ar taµi c :

ab

a+ b
+

bc

b+ c
+

ca

c+ a
≤ p.

Valer Pop, �anµ, Bistriµa-N s ud

Liceu

Clasa a IX-a

S:L13.42. Se consider  funcµia f : Z → Z de�nit  prin f(x) = 2x3 +
+ax2+bx+c, cu a, b, c ∈ Z. Ar taµi c  dac  f(1) ³i f(2) sunt numere impare

atunci ecuaµia f(x) = 0 nu are soluµii numere întregi.

Nicolae Sanda ³i Vasile Scurtu, Bistriµa

S:L13.49. A�aµi toate numerele naturale nenule care pot � scrise ca

suma a cel puµin dou  numere naturale consecutive.

Clasa a X-a

S:L13.56. Trei feµe ale unui tetraedru regulat sunt pictate respectiv

în ro³u, galben ³i albastru, iar cea de-a patra faµ  este pictat  cu toate cele

trei culori de mai sus. Tetraedrul este aruncat la întâmplare pe parchet, iar

evenimentele A,B,C sunt de�nite astfel: culoarea ro³u, respectiv galben, al-

bastru, atinge parchetul. Ar taµi c  evenimentele A,B,C sunt independente

dou  câte dou , dar nu sunt independente toate trei.

George Stoica, Canada

S:L13.57. Un salariat aloc  lunar o sum  constant  pentru a cump ra

�stic. La un moment dat salariul i se m re³te cu 20 la sut . De aceea

salariatul decide m rirea sumei alocate cump r rii �sticului cu 20 la sut . În

acela³i timp preµul �sticului cre³te cu 40 la sut . S-a diminuat sau a crescut

cantitatea de �stic cump rat ? Cu ce procent?
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