
GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E14.161. Dintr-un co³ cu pere s-au luat, pe rând, jum tate din
cantitate ³i înc  o jum tate de par , apoi jum tate din cantitatea r mas  ³i
înc  o jum tate de par , iar a treia oar  jum tate din cantitatea r mas  ³i
înc  o jum tate de par . �tiind c  au r mas 2 pere, a�aµi câte pere au fost
în co³.

Luca Tuµ , Buz u

S:E14.167. S  se scrie num rul 1692 ca sum  de trei p trate perfecte.
�tefan Marinca, Drobeta Turnu-Severin

Clasa a VI-a

S:E14.171. Într-o pung  sunt bomboane, mai multe de 60, dar mai
puµine de 100. Dac  se împart în mod egal la 4 copii, atunci r mân în pung 
3 bomboane. Dac  se împart în mod egal la 7 copii, atunci r mân în pung 
6 bomboane. A�aµi câte bomboane sunt în pung .

Luca Tuµ , Buz u

S:E14.180. Fie ABC un triunghi ³i punctele M ∈ (AB), N ∈ (AC).
Cu notaµiile obi³nuite, ar taµi c  triunghiul AMN ³i patrulaterul BCNM au
perimetre egale dac  ³i numai dac 

BM + CN = p− a.
∗ ∗ ∗

Clasa a VII-a

S:E14.186. Fie ABCD un p trat, M mijlocul laturii [AB] ³i P ∈ [BC]
astfel încât PC = 3 ·BP . Stabiliµi natura triunghiului DMP .

Vasile Scurtu, Bistriµa

S:E14.187. Ar taµi c  num rul a = 20823n + 30 · 20795n este divizibil
cu 31, oricare ar � n num r natural.

Ion Neaµ , Slatina, Olt
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Clasa a VIII-a

S:E14.195. Se dau funcµiile f, g : R → R, f(x) =
√
3x + 2

√
3 ³i

g(x) = −
√
3x+2

√
3. A�aµi natura triunghiului determinat de reprezent rile

gra�ce ale celor dou  funcµii ³i axa Ox.
Nicolae Iv ³chescu, Craiova

S:E14.197. Fie ABCDA′B′C ′D′ o prism  dreapt  cu bazele p trate.
Ar taµi c  ABCDA′B′C ′D′ este cub dac  ³i numai dac  A′C ⊥ AD′.

Ion Voicu, R dule³ti, Ialomiµa
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