
GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E14.84. Se consider  5 numere naturale cu media aritmetic  egal 
cu 24. Împ rµind pe rând primul num r la suma dintre al doilea ³i al treilea,
apoi al doilea num r la suma dintre al treilea ³i al patrulea, iar la �nal pe al
treilea la suma dintre al patrulea ³i al cincilea se obµine de �ecare dat  câtul 2
³i restul 1. �tiind c  ultimele dou  numere sunt consecutive, a�aµi numerele.

Concursul ,,Micul matematician�, Negre³ti-Oa³

S:E14.87. Împ rµind un num r natural de trei cifre la 84 obµinem
restul 56. S  se determine acel num r ³tiind c  împ rµit la 13 d  câtul egal
cu restul.

∗ ∗ ∗

Clasa a VI-a

S:E14.95. Determinaµi num rul ab ³tiind c 
a,b

b,a
=

a+ 1

b+ a
.

Ion Neaµ , Slatina

S:E14.96. În triunghiul oarecare ABC, AB > AC > BC, bisectoarea
unghiului B intersecteaz  pe [AC] în M , iar perpendiculara din C pe BM
intersecteaz  pe AB în N ³i pe BM în P . Exprimaµi perimetrul triunghiului
ANM folosind lungimile laturilor triunghiului ABC.

Luca Tuµ , Buz u

Clasa a VII-a

S:E14.108. A�aµi lungimile în lµimilor unui triunghi ale c rui laturi
au lungimile 8 cm, 10 cm, respectiv 12 cm.

∗ ∗ ∗
S:E14.110. Fie a, b, c, d numere reale astfel încât a + b = c + d,

a− b = 5 ³i c− d = 9. Calculaµi valoarea expresiei ab− cd.
Luca Tuµ , Buz u

Clasa a VIII-a

S:E14.115. Determinaµi num rul ab ³tiind c 

ab ·
√
3− a− 1 = ba

√
3− b− 2b

√
3 + 3

√
3.

Otilia Neme³, Ocna Mure³

S:E14.119. În piramida triunghiular  regulat  V ABC o muchie late-
ral  formeaz  cu planul bazei un unghi cu m sura de 60◦. �tiind c  muchia
lateral  a piramidei are lungimea egal  cu 6 cm, a�aµi aria lateral  ³i volumul
piramidei.

∗ ∗ ∗
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