
PRIMAR

S:P13.62. La o expoziµie sunt de cinci ori mai multe tablouri cu peisaje

decât tablouri cu �ori. Dac  se vând 25 de tablouri cu peisaje ³i trei tablouri

cu �ori, atunci num rul tablourilor cu peisaje va � de trei ori mai mare decât

al tablourilor cu �ori. Câte tablouri de �ecare fel sunt în expoziµie?

Victor Marian R ducanu, Mizil, Prahova

S:P13.68. Un teren de fotbal are lungimea de 100 m ³i l µimea de

50 m. Acesta este înconjurat de un gard protector a�at la 3 m de tu³e. Ce

lungime are gardul?

∗ ∗ ∗
S:P13.73. Un p trat magic are suma numerelor de pe �ecare linie,

�ecare coloan  sau diagonal  aceea³i. Completaµi p tratul magic:

669 500

670

671

Nicolae Iv ³chescu, Craiova

S:P13.74. În �gura de mai jos, linia îngro³at  reprezint  un covor pe

o scar . Ce lungime are covorul?

Marian Ciuperceanu, Craiova

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E13.127. Vom numi interesante numerele care, scrise în sistemul

zecimal, sunt formate din patru cifre distincte astfel încât una dintre ele este

suma celorlalte trei. Ar taµi c  diferenµa dintre cel mai mare ³i cel mai mic

num r interesant este produsul a 3 numere prime distincte.

Sebastian Gheorghiµ , Lugoj

S:E13.129. O echip  particip  la patru concursuri. La �ecare concurs

obµine un num r natural de puncte, mai mare decât dublul num rului de

1

vsl
Rectangle



puncte obµinute la concursul precedent ³i în total 78 de puncte. Câte puncte

a realizat la al treilea concurs, dac  la primul a obµinut de 11 ori mai puµine

decât la al patrulea?

Cerasela Bociu, Timi³oara

Clasa a VI-a

S:E13.133. Ar taµi c  toate numerele de forma abc care au propri-

etatea a,b(c) + b,c(a) + c,a(b) = a+ b+ c+ 2 sunt divizibile cu 9.

Aurica �tiru, Baia Mare

S:E13.139. Fie H ortocentrul triunghiului ABC. M surile unghiurilor�AHB, �BHC, respectiv �CHA sunt direct proporµionale cu 10, 15 ³i 11.

A�aµi m surile unghiurilor triunghiului.

∗ ∗ ∗

Clasa a VII-a

S:E13.142. Trapezele ABCD, (AB ‖ CD, AB > CD) ³i BCEF ,

(CE ‖ BF, CE > BF ) sunt înscrise în acela³i cerc. Dac  AE ∩DC = {M}
³i AE ∩BF = {N}, ar taµi c  BC2 = AM ·EN .

Luca Tuµ , Buz u

S:E13.147. Ar taµi c  egalitatea

10101(x) · 101(x) = 1020201(x)

este adev rat  oricare ar � baza de numeraµie x > 2.
Roxana M rcu³anu, Pite³ti

Clasa a VIII-a

S:E13.155. R zvan ³i-a cump rat de la un magazin de pro�l un cort

în form  de tetraedru regulat cu în lµimea de 2m. S  se a�e volumul cortului

cump rat de R zvan.

Nicolae Laitin, Izvin, Timi³

S:E13.159. Raportul a dou  numere este 4, iar media lor aritmetic 

este cu 9 mai mare decât media lor geometric . A�aµi numerele.

Doina Enache, Timi³oara
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