
LICEU

Clasa a IX-a

S:L15.83. Consider m progresia aritmetic  (an)n≥1, cu termenul ge-
neral an = 4n− 1, pentru orice n ∈ N∗.

a) Ar taµi c  numerele a1, a4, a19 sunt termenii consecutivi (notaµi prin
b1, b2, b3) ai unei progresii geometrice (bn)n≥1 de numere naturale.

b) Demonstraµi c  bn+1 = a1 + b1 + b2 + ...+ bn, pentru orice n ∈ N∗.
Marius Burtea, Alexandria

S:L15.90. O furnic  se deplaseaz  pe un �r de aµ  plecând de la

momentul de timp zero. În a n-a secund  (n = 1, 2, 3, . . .) parcurge
1

10n2

metri. Poate ajunge furnica la 0,21 metri de punctul de plecare?

Clasa a X-a

S:L15.91. Determinaµi numerele reale pozitive pentru care
[2x] + [3x] ≤ 25.

S:L15.100. Se consider  triunghiul dreptunghic ABC cu ipotenuza
[BC]. Pe cateta [AC], în exteriorul triunghiului, se construie³te triunghiul
echilateral ACD, iar pe cateta [AB], în semiplanul care conµine punctul C, se
construie³te triunghiul echilateral ABE. S  se arate c  mijlocul segmentului
[DE] se a�  pe cercul circumscris triunghiului ABC.

Marius Burtea, Alexandria

Clasa a XI-a

S:L15.102. Consider m matricele A,B ∈ M2 (R) ³i x, y ∈ R.
a) Demonstraµi c  det (xA+ yB) = ax2 + by2 + cxy, unde a = det(A),

b = det(B) ³i c = det(A+B) + det(A)− det(B).
b) Dac  matricele A ³i B au propriet µile: det(A) ≥ det(B) ≥ 0 ³i

det(A+B) = 3 det(A) + det(B) ar taµi c  det(xA+ yB) ≥ 0, ∀x, y ∈ R.
Traian Ianculescu, Zimnicea

S:L15.110. Care este probabilitatea ca o matrice din M2(Z) cu intr ri
elemente din mulµimea {0, 1, 2, 3, 6} aleas  la întâmplare, s  �e inversabil ?

∗ ∗ ∗
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Clasa a XII-a

S:L15.115. Fie ³irul (xn)n≥1 unde xn =

n∏
k=0

n+ 2kp

n+ (2k + 1)p
, cu p ∈ N∗

�xat. Ar taµi c  lim
n→+∞

xn =
1√

2p+ 1
.

Traian Ianculescu, Zimnicea

S:L15.120. Care este probabilitatea ca o matrice din M2(Z12) s  �e
inversabil ?
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