
GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E18.2. S  se g seasc  un num r de dou  cifre al c rui p trat de patru
cifre s  �e terminat cu cifra unit µilor num rului c utat, s  aib  cifra zecilor
îndoitul cifrei zecilor num rului, iar primele dou  cifre s  formeze p tratul
cifrei zecilor num rului c utat.

L.L.Teodorescu, 1918

S:E18.7. Se cere p tratul perfect de trei cifre abc, astfel ca num rul
a0c s  �e prim.

Nic. O. Zaharia, 1928

Clasa a VI-a

S:E18.12. S  se g seasc  dou  numere ³tiind c  c.m.m.c.d al lor e 720
³i c  c.m.m.c.m este 4320. (c.m.m.c.d � cel mai mare divizor comun; se spunea
cel mai mare comun divizor. c.m.m.c.m � cel mai mic multiplu comun).

Pompiliu A. Ionescu, 1928

S:E18.19. S  se arate c  dac  num rul 111 . . . 1︸ ︷︷ ︸
n cifre

este prim atunci n

este prim. Reciproca este adev rat ?
Ovidiu Pop, Satu Mare, 1988

Clasa a VII-a

S:E18.21. S  se g seasc  un p trat perfect de dou  cifre astfel ca
înmulµit cu r d cina sa p trat  s  ne dea p tratul dublului ei.

Sorin A. Gorovei, 1918

S:E18.26. Într-un triunghi ascuµitunghic în care �A > �C > �B; pe
latura BC lu m punctul D astfel încît m(�BDA) = 2m(�ACB) ³i ducem
bisectoareleDP ³iDQ ale unghiurilor �BDA respectiv �ADC, cu P ∈ [AB],
Q ∈ [AC]. Atunci:

a) AQ = QC;
b) BP 2 ·AC2 −QC2 ·AB2 = PQ2 ·AB2 −AB2 ·DC2.

Bogdan Suceav , elev, Bucure³ti, 1988
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Clasa a VIII-a

S:E18.31. S  se arate c  5946325 ³i 372523 divizaµi cu 13 dau acela³i
rest.

I. Dimitriu, 1908

S:E18.40. Fie dou  plane perpendiculare P , Q ³i xy linia lor de in-
tersecµie. În planul P se construie³te triunghiul echilateral ABC astfel c 
AB ∥ xy ³i vârful C nu este a³ezat între xy ³i AB. În planul Q se constru-
ie³te triunghiul echilateral A′B′C ′, egal cu ABC, ³i astfel c  A′B′AB este
paralelogram iar vârful C ′ este a³ezat între xy ³i A′B′. �tiind c  vârfurile C,
C ′ se proiecteaz  în acela³i punct pe dreapta xy ³i c  �ecare dintre ele se a� ,
faµ  de xy, la o distanµ  egal  cu dublul în lµimii triunghiului echilateral, se
cere s  se demonstreze c  dreptele AA′, BB′, CC ′ sunt concurente.

Gh. Dumitrescu, 1938
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