
PRIMAR

S:P19.5. Tat l are 39 de ani, �ul 4 ani ³i �ica 2 ani. Peste cîµi ani
tat l va avea dublul sumei vîrstei copiilor?

Andrei-Tudor Albu, elev, Bucure³ti, 1989

S:P19.19. Anul trecut un teren agricol de 112 ha a fost reamenajat ³i
redat agriculturii. El a fost împ rµit în parcele egale ³i cultivat. Anul acesta
�ecare parcel  a fost mic³orat  cu o optime, astfel încît s-a obµinut o parcel 
în plus, egal  cu celelalte. Cîte hectare avea o parcel  anul trecut ³i cîte
hectare are anul acesta?

Gh. Vicol��urcanu, Vatra Dornei, 1989

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E19.10. S  se arate c  într-o împ rµire cu numere întregi în care
împ rµitorul este un num r de dou  cifre, suma cifrelor restului nu poate �
mai mare ca 17.

C. Ionescu-�iu, 1959

Clasa a VI-a

S:E19.11. Începându-se c utarea celui mai mare comun divizor a dou 
numere prin împ rµiri s'a g sit ca prim cât 2 ³i ca prim rest 216. Se observ 
c  prin descompunerea în factori primi g sim u³or ca cel mai mare comun
divizor pe 12 ³i ca cel mai mic comun multiplu pe 5280. Cari sînt cele dou 
numere date?

I. Ionescu, 1899

Clasa a VII-a

S:E19.30. Într'un triunghi ABC însemn m cu I mijlocul în lµimei
AA′. Dreptele BI ³i CI întâlnesc laturile opuse în M ³i N , iar paralelele
duse din A′ la laturile triunghiului intersecteaz  pe BM ³i CN respectiv în
P ³i Q. S  se arate c  �gura MNPQ este un paralelogram.

Gh. Nicolescu, 1919

Clasa a VIII-a

S:E19.40. În triunghiul ABC, not m cu B1 ³i C1 picioarele în lµimilor
duse din B ³i C respectiv pe AC ³i AB, cu D mijlocul segmentului B1C1 ³i
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cu O centrul cercului circumscris triunghiului ABC. S  se arate c  oricare
ar � poziµia lui A pe arcul capabil de �BAC, atunci GD ∥ AO, unde G este
mijlocul lui BC.

Victor �igoiu, elev, Bucure³ti, 1969

LICEU

Clasa a IX-a

S:L19.5. Una dintre r d cinile ecuaµiunei x2+px+q = 0 �ind reprezen-
tat  prin cosα, s  se g seasc  relaµia de condiµie între coe�cienµi ca cealalt 
r d cin  s  �e cos 2α. S  se determine q ³i α în cazul p = 1.

A.G. Ioachimescu, G.M. 1899

Clasa a X-a

S:L19.18. S  se arate c  dac  a+ b+ c = π/3, atunci expresia

cos a cos b cos c−
∑

cos a sin b sin c

este constant .
C. I. �iu, G.M.-B 1969

Clasa a XI-a

S:L19.25. Fie Pn(x) = anx
3 + bnx

2 + cnx + dn cu an, bn, cn, dn ∈ R
pentru orice n natural. S  se arate c  dac  o funcµie f : [0, 3] → R are
proprietatea c  lim

n→∞
Pn(x) = f(x) oricare ar � x ∈ [0, 3], atunci f este funcµie

polinomial .
R. Gologan, D. Voiculescu, G.M. 1979, O.N.M.

Clasa a XII-a

S:L19.35. S  se discute natura r d cinilor ecuaµiei
x6 + 6x5 + 3x4 + 2 = 0.

Doru �tef nescu, G.M. 1979
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