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Clasa a IX-a

S:L14.284. Fie ABC un triunghi dreptunghic în A cu m sura unghiu-
lui C de 30◦. Dac  [AD] este în lµimea din A, I este centrul cercului înscris iar
T este mijlocul segmentului [BI], ar taµi c  (AT este bisectoarea unghiului
BAD.

Neculai Stanciu, Buz u ³i Titu Zvonaru, Com ne³ti

S:L14.290. Povestea ³ahului. Regele Persiei a vrut s  îl recompen-
seze pe cel care a inventat ³ahul. Acesta din urm  i-a cerut regelui s  pun 
pe primul p trat al tablei un bob de grâu, pe al doilea p trat dou  boabe
de grâu, pe al treilea p trat patru boabe de grâu, apoi opt boabe ³i a³a mai
departe, pân  ajunge la cel de-al ³aizeci ³i patrulea p trat.

a) Dac  not m cu Gn num rul boabelor de grâu de pe p tratul n,
ar taµi c  numerele G1, G2, . . . , G64 sunt în progresie geometric .

b) Câte boabe vor corespunde întregii table de ³ah?
c) Dac  1024 de boabe de grâu cânt resc 100 de grame, care este masa

tuturor boabelor de grâu de pe întreaga tabl  de ³ah?
d) Dac  producµia unei µ ri este de 35 de milioane de tone de grâu pe

an, în câµi ani s-ar umple cu grâu tabla de ³ah?
(Pentru delectare recomand m cartea: Mihail Sadoveanu - Aventurile ³ahului.)
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Clasa a X-a

S:L14.296. Determinaµi valorile reale x ³i y pentru care avem, simul-
tan, 2x − log3 y = 7 ³i 2y + log3 x = 9.

S:L14.300. Pentru un num r natural nenul n not m (2n)!! = 2 · 4 ·
6 · · · 2n ³i (2n+ 1)!! = 1 · 3 · 5 · · · (2n+ 1). Dac  n este num r impar, ar taµi
c  num rul (2n− 1)!! + (2n)!! se divide cu 2n+ 1.

Clasa a XI-a

S:L14.306. Fie (xn(a))n un ³ir ce depinde de parametrul a ∈ [0, 1].
Presupunând c , pentru �ecare a, ³irul este monoton convergent iar limita sa
este egal  cu 0, ar taµi c  lim

n→∞
max
a∈[0,1]

|xn(a)|=0. Ar taµi c  dac  ³irul nu este

monoton, rezultatul nu mai este, în general, adev rat.

S:L14.309. Ar taµi c  ³irul (an)n este cresc tor, ³irul (bn)n este des-
cresc tor ³i lim

n→∞
(bn − an) = 0 (adic  ³irurile sunt adiacente).
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Clasa a XII-a

S:L14.316. Ar taµi c  funcµia

f : [0; 2π]→ R, f(x) =

sin
1

sinx
, x ∈ [0; 2π]\{0, π, 2π}

0, x ∈ {0, π, 2π}
,

este integrabil  Riemann.

S:L14.320. Legea lui Poiseuille. Viteza v a sângelui care curge
printr-un vas sangvin de raz  R ³i lungime l la distanµa r faµ  de axa central 
(a vasului sangvin privit ca un cilindru) este dat  de expresia

v(r) =
P

4ηl

(
R2 − r2

)
,

unde P este diferenµa dintre presiunile de la capetele vasului iar η este vâs-

cozitatea sângelui. A�aµi viteza medie vm =
1

R

∫ R

0
v(r)dr a sângelui de-a

lungul intervalului [0;R]. Calculaµi raportul dintre viteza maxim  a sângelui,
vmax, ³i vm.
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