
LICEU

Clasa a IX-a

S:L14.83. Un ³ir de numere reale are propriet µile a2 = 2, an+m =
= anam pentru orice m,n ≥ 2 ³i ap+1 = ap + 1 pentru orice prim p ̸= 1.
Ar taµi c  an = n pentru orice n ≥ 2.

George Stoica, Canada

S:L14.89. Cel mai mare venit. Venitul anual al unei companii,
exprimat în milioane de lei, pe o perioad  de x ani, începând cu anul 2008,
poate � modelat prin funcµia V (x) = −0,15x2+1,5x+8, unde 0 ≤ x ≤ 6. În
ce interval de timp �rma a avut cel mai mare venit?

Clasa a X-a

S:L14.93. Consider m n ≥ 2 urne aliniate ³i presupunem c  avem n
bile colorate cu una dintre culorile alb, ro³u, negru. Introducem, începând cu
urna din stânga, câte o bil  în �ecare urn  în sensul de la stânga la dreapta.
În câte moduri putem face aceasta dac  în plus trebuie satisf cut  condiµia
c  pentru �ecare urn  la stânga sau la dreapta ei sunt bile de culori diferite .

S:L14.100. Sherlock Holmes în acµiune. Legea lui Newton de
r cire a�rm  c  temperatura T de r cire a unei substanµe la momentul t
(ore) poate � modelat prin T = (T0−TR)e

−rt+TR, unde T0 este temperatura
iniµial  a substanµei, TR este temperatura camerei, iar r este o constant , ce
reprezint  viteza de r cire a substanµei. Celebrul detectiv Sherlock Holmes
are de anchetat o crim  ³i merge la faµa locului. Totul a r mas nemi³cat,
special pentru el. Temperatura persoanei proasp t decedate a fost m surat 
³i s-a constatat c  era egal  cu 26◦C la ora 12:30 ³i cu 24◦C la ora 13:30. În
camer , temperatura este de 20◦C. Dac  temperatura corpului în momentul
decesului a fost de 37◦, ajutaµi-l pe Sherlock Holmes s  a�e la ce or  a murit
persoana.

Clasa a XI-a

S:L14.104. Determinaµi progresiile aritmetice de numere reale (xn)n≥1

pentru care ³irul (cosxn)n≥1 este convergent.
Marian Cucoane³, M r ³e³ti

S:L14.110. Ecuaµia Michaelis-Menten. În anul 1913, biochimis-
tul Leonor Michaelis ³i �ziciana Maud Menten au dezvoltat o teorie asupra
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acµiunii ³i cineticii enzimatice. Conform ecuaµiei Michaelis-Menten, când o
enzim  este combinat  cu un substrat de concentraµie s (în milimoli), viteza

de reacµie este dat  de ecuaµia R(s) =
As

K + s
, unde A ³i K sunt constante.

a) Ar taµi c  A este valoarea limitei vitezei de reacµie, atunci când
concentraµia s → ∞.

b) Pentru o anumit  reacµie, K = 1, 5 mM. Pentru ce valoare a concen-
traµiei s, R(s) este egal  cu 75% din valoarea lui A?

Clasa a XII-a

S:L14.117. Arunc m la întâmplare o moned  de diametru 1/2 pe o
foaie de hârtie cu p tr µele de latur  1. Care este probabilitatea ca moneda
s  acopere un vârf al reµelei?

Folclor matematic

S:L14.120. Viteza sunetului s(x) (în metri pe secund ), depinde de
altitudinea x (în kilometri) ³i poate � modelat  astfel:

s(x) =


−4x+ 343, 0 ≤ x < 12

295, 12 ≤ x < 22
3

4
x+ 278, 5, 22 ≤ x ≤ 32.

S  se determine viteza medie a sunetului lansat de pe un satelit a�at la
32 km de P mânt. (Dac  f este integrabil  pe intervalul [a, b], atunci valoarea

medie a lui f pe acest interval este
1

b− a

b∫
a

f(x) dx.
)
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