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Clasa a IX-a

S:L13.127. Fie ABCD un dreptunghi, {O} = AC ∩ BD, iar H, O,

I , G mulµimile formate din ortocentrele, centrele cercurilor circumscrise, cen-

trele cercurilor înscrise, respectiv centrele de greutate ale triunghiurilor AOB,

BOC, COD, DOA. Dac  una dintre aceste mulµimi are proprietatea c  ele-

mentele sale sunt vârfurile unui p trat, ar taµi c  toate mulµimile au aceast 

proprietate.

Ovidiu Buic , Ciacova

S:L13.128. Ar taµi c  ecuaµia
[x
n

]
=

[ x

n+ 1

]
are, pentru �ecare

num r natural nenul, un num r �nit de soluµii. Câte soluµii are ecuaµia pentru

n = 9?
∗ ∗ ∗

Clasa a X-a

S:L13.134. Ar taµi c , dac  un paralelipiped dreptunghic are volu-

mul egal cu 8, atunci paralelipipedul obµinut m rind �ecare dimensiune cu o

unitate are volumul cel puµin 27.
Aurel Dobo³an, Lugoj

S:L13.138. Studiaµi monotonia funcµiei

f : (0,∞) → R, f(x) = (ax + 2013x)
2013
x ,

unde a ∈ (0,∞).
Anamaria Liµoiu, Timi³oara

Clasa a XI-a

S:L13.144. Care sunt funcµiile continue f : R → R cu proprietatea c 

f(x3)− f(y3) = (x2 + f(xy) + y2)f(x− y),

pentru orice x, y ∈ R?

Lucian Dragomir, Oµelu Ro³u

S:L13.150. Fie A ³i A′ dou  puncte aparµinând unei parabole, t ³i t′

tangentele în A ³i A′ la parabol , iar B punctul lor de intersecµie.

Demonstraµi c :

a) Mediana [BM ] a triunghiului ABA′ este paralel  cu axa parabolei.

b) Mijlocul N al medianei [BM ] aparµine parabolei.

c) Tangenta în N la parabol  este paralel  cu dreapta AA′.
d) Punctul N este mijlocul segmentului [LL′], unde L ³i L′ sunt punctele

de intersecµie ale tangentei în N la parabol  cu tangentele t ³i t′.
Cornelia Vizman, Timi³oara
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Clasa a XII-a

S:L13.155. Dac  p este un num r prim, expresia

E = (x− y)p + (y − z)p + (z − x)p

se divide cu p(x− y)(y − z)(z − x).
Ovidiu Buic , Ciacova

S:L13.156. Fie G un grup ce posed  exact trei elemente de ordin doi.

Demonstraµi c  G conµine un subgrup izomorf cu grupul lui Klein sau cu

grupul permut rilor de ordin trei.

Nelu Chichirim, Constanµa
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