
PRIMAR

S:P18.144. Ema are 6 c rµi pe care le numeroteaz  de la 1 la 6. Prima
carte are cel mai mic num r de pagini, iar �ecare din celelalte un num r dublu
de pagini cât precedenta. Câte pagini au în total cele 6 c rµi, dac  a ³asea
carte are cu 80 pagini mai mult decât primele 5 c rµi la un loc?

Dorina Petrache, Bucure³ti

S:P18.147. Cum putem scoate dintr-un bazin exact 6 litri de ap ,
dac  avem numai dou  vase pentru a m sura, unul de 4 litri ³i altul de 9 litri?

Dorina Petrache, Bucure³ti

S:P18.150. Un turist a parcurs un traseu în trei etape. În prima
etap  a parcurs jum tate din traseu, în a doua etap  a parcurs dou  treimi
din traseul r mas, iar în etapa a treia ultimii 10 km. Ce lungime are traseul?

Nicolae Iv ³chescu, Canada

S:P18.160. Suma a dou  numere este 2018. Dac  num rul mai mare
se mic³oreaz  cu 245, el devine de dou  ori mai mare decât num rul mai mic.
A�aµi cele dou  numere.

∗ ∗ ∗

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E18.287. Determinaµi numerele compuse ab ³i ac ³i num rul prim
dc pentru care ab+ ac = dc.

�tefan Marica, Drobeta Turnu-Severin

S:E18.290. În anul 1858 în Principatul Moldova au fost tip rite primele
timbre (m rci po³tale), numite ,,Cap de Bour�, în valoare de 27, 54, 81 ³i 108
parale. Un �latelist deµine o colecµie cu mai multe timbre ,,Cap de Bour� de
toate valorile.

a) Poate �latelistul grupa câteva timbre din colecµie în a³a fel încât
valoarea lor total  s  �e 2018 parale?

b) Care este cel mai mic num r natural mai mare decât 2018 care s 
poat  � obµinut prin adunarea, eventual repetat , a numerelor 27, 54, 81 ³i
108 ³i care este cel mai mic num r de timbre din colecµie a c ror valoare în
parale s  �e reprezentat  de acel num r?

Daniel V c reµu, Cluj-Napoca
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Clasa a VI-a

S:E18.295. Fie a ³i b cifre nenule diferite. Ar taµi c  numerele a, b,
0,a(b) ³i 0,b(a) nu pot forma o proporµie.

∗ ∗ ∗

S:E18.299. În jurul punctului O sunt cinci unghiuri �AOB, �BOC,�COD, �DOE, �EOA ale c ror m suri sunt direct proporµionale cu 2, 3,
5, 4, respectiv 6. Ar taµi c  punctele A, O ³i D sunt coliniare.

∗ ∗ ∗

Clasa a VII -a

S:E18.303. Determinaµi numerele naturale n pentru care
√

7−
√
n

este num r natural.
Victor Felecan, Foc³ani

S:E18.308. În dreptunghiul ABCD, pe prelungirea laturii CD dincolo
de D se �xeaz  un punct P . Punctele M ³i N sunt mijloacele laturilor AD,
respectiv BC. Dac  PM ∩ AC = {Q}, ar taµi c  NM este bisectoarea
unghiului QNP .

Victor Felecan, Foc³ani

Clasa a VIII-a

S:E18.313. Fie a, b, c lungimile laturilor unui triunghi. Ar taµi c 
b2 + c2 − a2 ≤ 2bc.

∗ ∗ ∗

S:E18.320. Demonstraµi c  un triunghi este isoscel dac  ³i numai dac 
4(a+ b)(b+ c) = (a+ 2b+ c)2, unde a, b, c sunt lungimile laturilor.

Cristina Vijdeluc ³i Mihai Vijdeluc, Baia Mare

LICEU

Clasa a IX-a

S:L18.284. Într-un p trat de latur  1 sunt desenate câteva cercuri
cu suma lungimilor egal  cu 18. Ar taµi c  se poate duce o dreapt  care
secµioneaz  cel mult 5 cercuri ³i o dreapt  care secµioneaz  cel puµin 6 cercuri.

Gheorghe �imon, student, Cluj-Napoca

S:L18.289. G siµi cea mai mare valoare a raportului dintre un num r
natural N, a c rui scriere în baza 10 are n + 1 cifre, ³i suma cifrelor sale.
Determinaµi toate numerele naturale pentru care acest raport este maxim.

Dorel I. Duca, Cluj-Napoca
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