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5.3) Să se afle suma cifrelor num

����Soluție 

Numărul se scrie ca 10−1+100−1+1000−1+…+10000…0−1=1111…10−50=1111…1060, unde 

numărul are 48 cifre de 1. Suma cifrelor este 54

5.4) La magazia unei societăţi comerciale a fost adus un vas cu 240 litri dintr

trebuia repartizată la trei secţii de producţie în mod egal. În acel moment Andrei nu avea la 

îndemână decât trei butoaie goale: unul de 50 de litri, unul de 110 litri şi altul de 130 litri. Cum a 

procedat Andrei? 

����Soluție 

Notăm cu A vasul de 240 litri, cu B vasul de 50 litri, c

litri.Avem succesiv urmatoarele situa

1) A=240, B=0,C=0, D=0 

2) A=110, B=0,C=0, D=130 

3) A=110, B=50,C=0, D=80 

4) A=110, B=50,C=80, D=0 

5) A=0, B=50,C=80, D=110 

6) A=0, B=30,C=80, D=130 

7) A=30, B=0,C=80, D=130 

8) A=30, B=50,C=80, D=80 

9) A=80, B=0,C=80, D=80 

5.5) Se consideră un număr natural 

1. Se ia această primă cifră şi se mută la sfârşitul numărului con

natural de trei ori mai mare decât primul. Care este numărul 

����Soluție 

Fie x1 numărul initial și 1x cel ob

Atunci, 3⋅(10n+x)=10x+1⇒3⋅10n

cum numărul are cifre distincte si

142857.  
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CLASA  a V a 

se afle suma cifrelor numărului  
���

cifrede50

9...99999999 +++

 

−1+100−1+1000−1+…+10000…0−1=1111…10−50=1111…1060, unde 

rul are 48 cifre de 1. Suma cifrelor este 54. 

La magazia unei societăţi comerciale a fost adus un vas cu 240 litri dintr

trei secţii de producţie în mod egal. În acel moment Andrei nu avea la 

îndemână decât trei butoaie goale: unul de 50 de litri, unul de 110 litri şi altul de 130 litri. Cum a 

m cu A vasul de 240 litri, cu B vasul de 50 litri, cu C vasul de 110 litri si cu D vasul de 130 

litri.Avem succesiv urmatoarele situații privind cantitatea de substanță din vase

) Se consideră un număr natural n cu toate cifrele diferite între ele şi care are prima cifră 

1. Se ia această primă cifră şi se mută la sfârşitul numărului considerat. Astfel, se obţine un număr 

natural de trei ori mai mare decât primul. Care este numărul n? 

cel obținut după transformare, unde x este num
n=7x+1⇒7|(3⋅10n-1).  Valori posibile pentru 

rul are cifre distincte singura soluție este n=5 și atunci x=42857 

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

−1+100−1+1000−1+…+10000…0−1=1111…10−50=1111…1060, unde 

La magazia unei societăţi comerciale a fost adus un vas cu 240 litri dintr−o substanţă care 

trei secţii de producţie în mod egal. În acel moment Andrei nu avea la 

îndemână decât trei butoaie goale: unul de 50 de litri, unul de 110 litri şi altul de 130 litri. Cum a 

u C vasul de 110 litri si cu D vasul de 130 

din vase 

cu toate cifrele diferite între ele şi care are prima cifră 

siderat. Astfel, se obţine un număr 

transformare, unde x este număr natural de n cifre. 

Valori posibile pentru n sunt 5,12,19,… și 

i atunci x=42857 și numărul inițial 
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5.6) Să se calculeze (3100+3103

����Soluție 

(3100+3103) :(399−398+397)=3100
⋅ (1+3

5.7) Să se afle ultima cifra nenul

����Soluție 

250·2520·763=2507·540·763=2467·1040

5.8) Fie numerele a = 5·32012

numărul b. 

����Soluție 

a = 5·32012=45·32010. Observăm c

45·32010−42·32010=32011 

5.9) Să se arate că suma 1+3+3

����Soluție 

Se arată că 3k+3k+1=4·3k, se divide cu 4. Se grupeaz

cu 4. 

Se arată că 3k+3k+1+3k+2=13·3k, se divide cu 13. Se grupeaz

divide cu 13. 

5.10) Numerele naturale nenule se scriu,

 
Astfel, 1 se găsește pe prima linie a tabloului,

așa mai departe. Aflați pe ce linie a tabloului se găseste numărul 2007 

respectivă. 

����Soluție 

1+3+5+7+9+ +47=1936, deci 2007 se afla pe linia a 25 a

Pe linia a 25 a se află numerele 1937,1938,
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103) :(399−398+397) 

(1+33) :[397
⋅(32−3+1)]= 3100

⋅ 28 :(397
⋅7)=33

⋅ 4=108

se afle ultima cifra nenulă a numărului 2507·2520·763 

40·763. Ultima cifra nenulă este dată de 2467

2012 şi b =14·32010. Să se calculeze restul împărţirii numărului 

m că 3·b=42·32010 și atunci restul împărțirii este 

suma 1+3+32+33+…+32002+32003 se divide cu 4 și cu 13

, se divide cu 4. Se grupează termenii sumei câte 2 

, se divide cu 13. Se grupează termenii sumei c

Numerele naturale nenule se scriu, pe linii, într−un tablou triunghiular în felul urm

te pe prima linie a tabloului, 2, 3 și 4 pe linia a doua, 5,6,7,8

i pe ce linie a tabloului se găseste numărul 2007 și ce pozi

+47=1936, deci 2007 se afla pe linia a 25 a. 

numerele 1937,1938,…,2007,2008  și 2007 ocupa pozi

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

4=108 

467·763 si este egală cu 4. 

. Să se calculeze restul împărţirii numărului a la 

irii este 

i cu 13. 

te 2 și se arată că se divide 

termenii sumei câte 3 și se arată că se 

−un tablou triunghiular în felul următor. 

5,6,7,8,9 pe linia a treia și 

i ce poziție ocupă pe linia 

i 2007 ocupa poziția a 71 a. 



Gazeta matematică a Colegiului Dobrogean "Spiru Haret" Nr. 3

5.11) Se dă mulțimea M={1;4;7;10;13;…;97;100} 

elemente. Să se arate că există în mul

����Soluție 

Mulțimea M are 34 de elemente. Observ

perechi. Au rămas fără pereche 1 

aceeași pereche, deci suma lor este 104

5.12) Fie A o mulțime de numere naturale cu propriet

 a) 80∈A  

b) dacă 7x+3∈A atunci x∈A  

c) dacă x∈A atunci {7x+4;7x+5}⊂

Arătați că 4001 și 4002 sunt elemente ale lui 

����Soluție 

80=7·11+3∈A⇒11∈A 

11∈A⇒7·11+4=81∈A 

81∈A⇒7·81+4=571∈A 

571∈A⇒7·571+4=4001∈A Și 7·571+5=4002

6.4) Spunem că o mulțime X de numere naturale are proprietatea (P)

elemente din X este număr prim

a) Dați un exemplu de mulțime cu proprietatea (P), de forma X={5,7,a,b}
b) Arătați că nu există mulțimi X cu proprietatea (P) astfel 
 

����Soluție 

 
a) A={5,7,11,12} 
b) Elementele lui X dau la împă
același rest,  atunci suma lor se divide cu 3 
există trei care dau același rest,  
divide cu 3 și este mai mare ca 3, deci nu este num
mulțime. 
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imea M={1;4;7;10;13;…;97;100} și o submulțime S a lui M format

în mulțimea S două elemente a căror sum

imea M are 34 de elemente. Observăm că 100+4=97+7=…=49+55=104, sunt 16 astfel de 

pereche 1 și 52. Oricum am alege 19 numere, sunt dou

i pereche, deci suma lor este 104. 

ime de numere naturale cu proprietățile: 

⊂A.  

i 4002 sunt elemente ale lui A. 

i 7·571+5=4002∈A 

Probleme selectate de prof. 

CLASA a VI a 

ime X de numere naturale are proprietatea (P)

r prim. 

ime cu proprietatea (P), de forma X={5,7,a,b}
imi X cu proprietatea (P) astfel încât card(X)≥5

ărțirea cu 3 resturile 0, 1 sau 2. Dacă exist
atunci suma lor se divide cu 3 și este mai mare ca 3, deci nu 

 atunci există trei elemente care dau resturile 0,1 
i este mai mare ca 3, deci nu este număr prim. Prin urmare nu exist

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

ime S a lui M formată din 19 

ror sumă este egală cu 104. 

100+4=97+7=…=49+55=104, sunt 16 astfel de 

sunt două care fac parte din 

Probleme selectate de prof. Adrian Muscalu 

 

ime X de numere naturale are proprietatea (P), dacă suma oricăror trei 

ime cu proprietatea (P), de forma X={5,7,a,b}  
≥5. 

există trei dintre ele care dau 
 este număr prim. Dacă nu 

trei elemente care dau resturile 0,1 și 2⇒ suma lor se 
r prim. Prin urmare nu există o astfel de 
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6.5) Fie numărul A =1234…200820092010.
a) Să se calculeze suma cifrelor num
b) Să se stabileasca dacă num
c) Să se stabilească câte numere p
numărului A. 
 

����Soluție 

 
a) Numărul 1999 este numărul care are suma cifrelor cea mai mare fa
la 2010. Numerele naturale mai mici decât 1999 se grup
(3;1996),…, (999;1000). În fiecare grup
rămase este: 28 pentru numărul 1999, 2 pentru 
pentru numărul 2009, 3 pentru num
999·28 + 28 + 2 
b) Suma cifrelor este 28068 și  
c) Oricum s-ar schimba ordinea cifrelor 
cu 3, dar nu se divide cu 9. Rezult
 
 

6.6) Stabiliţi câte numere naturale cuprinse între 1000 
împărţite la 8 dau restul 7. 
 
����Soluție 
n=9a+8 și n=8b+7⇒n+1=9a și n+1=9b
[8,9]=72⇒n+1∈{72·14,72·15,…,72·27}
  

6.7) Determinaţi cel mai mic număr natural n, de patru cifre, ştiind că n 

28 şi n − 31 este divizibil cu 36. 

����Soluție 

Numerele de forma 28k + 19 sunt: 19, 47, 75,103, …. Numerele de 

103, ….Cum 103 este cel mai mic număr comun ambelor forme, rezultă n = [28, 36]· q + 103, n = 

252· q + 103. Cel mai mic număr de patru cifre este 1111
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=1234…200820092010. 
se calculeze suma cifrelor numărului A. 

numărul A este pătrat perfect 
câte numere pătrate perfecte se pot obţine schimbând ordinea cifrelor 

ul care are suma cifrelor cea mai mare faţă de toate numerele de la 1 
la 2010. Numerele naturale mai mici decât 1999 se grupeaza astfel: (1;1998), (2;1997)
(3;1996),…, (999;1000). În fiecare grupă, suma cifrelor este 28. Suma cifrelor c

ul 1999, 2 pentru numărul 2000, 3 pentru numă
numărul 2010. Așadar, suma cifrelor numă

 se divide cu 3, dar nu se divide cu 9⇒A nu este p
ar schimba ordinea cifrelor numărului A, suma cifrelor va ramâne aceea

dar nu se divide cu 9. Rezultă că  nu se obţine nici un număr pătrat perfect.

Stabiliţi câte numere naturale cuprinse între 1000 și 2009, împărţite la 9 dau restul 8 

i n+1=9b⇒n+1 se divide cu 8 și cu 9⇒n+1 se divide cu 
{72·14,72·15,…,72·27}⇒ n∈{72·14−1,72·15−1,…,72·27−1}, sunt 14 numer

Determinaţi cel mai mic număr natural n, de patru cifre, ştiind că n 

 

Numerele de forma 28k + 19 sunt: 19, 47, 75,103, …. Numerele de forma 36p + 31 sunt: 31, 67, 

103, ….Cum 103 este cel mai mic număr comun ambelor forme, rezultă n = [28, 36]· q + 103, n = 

252· q + 103. Cel mai mic număr de patru cifre este 1111. 

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

 
 

trate perfecte se pot obţine schimbând ordinea cifrelor 

de toate numerele de la 1 
eaza astfel: (1;1998), (2;1997), 

, suma cifrelor este 28. Suma cifrelor celorlalte numere 
numărul 2001, …, 11 

numărului A este :  

A nu este pătrat perfect 
ului A, suma cifrelor va ramâne aceeași, se divide 

trat perfect. 

i 2009, împărţite la 9 dau restul 8 și 

n+1 se divide cu 
−1,72·15−1,…,72·27−1}, sunt 14 numere  

Determinaţi cel mai mic număr natural n, de patru cifre, ştiind că n − 19 este divizibil cu 

forma 36p + 31 sunt: 31, 67, 

103, ….Cum 103 este cel mai mic număr comun ambelor forme, rezultă n = [28, 36]· q + 103, n = 
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6.8) Notăm cu S(n), suma tuturor divizorilor naturali ai nu

n se numeste număr perfect dac

 a) Arătați că 6 și 28 sunt numere perfecte.
 b) Dacă numerele k și 2k −1 sunt simultan numere prime, demonstra
             n= 2k−1·(2k −1) este numă
 
����Soluție 
 
a) D6={1,2,3,6}, S(6)=1+2+3+6=12=2·6
= 1+2 +4 + 7 +14+28 = 56 = 2·28
b) Divizorii numărului n = 2k−1

(2k −1), 2k−1 ·  (2k −1) . Suma divizorilor 
(2k −1)(1+ 2+ 22 + 23 + …+ 2k−1

  

6.9)  a) Să se demonstreze că

 b) Să se calculeze suma 
2

1

 c) Să se arate că  
2

1

1

1
22

+

 

����Soluție 

a) Se aduc fracțiile la același numitor

b) 

c) 
 

6.10)  Demonstrați că niciun num

ireductibile cu numitori diferiți. 

����Soluție 

Dacă n este suma de două fracț

două numere au descompuneri diferite 

puteri diferite în cele două descompuneri. S

pm în descompunerea lui y și m > k. Dac

număr natural. Prin urmare, n nu este 
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m cu S(n), suma tuturor divizorilor naturali ai numărului natural n. Un num

r perfect dacă S(n)= 2n. 

i 28 sunt numere perfecte. 
−1 sunt simultan numere prime, demonstra

ăr perfect. 

={1,2,3,6}, S(6)=1+2+3+6=12=2·6, deci 6 este număr perfect. D28= {1,2,4, 7,14,28}, S(28) 
= 1+2 +4 + 7 +14+28 = 56 = 2·28, deci 28 este număr perfect. 

−1 ·  (2k −1) sunt: 1, 2, 22, 23, 2k−1, 2k−1, 2·(2
−1) . Suma divizorilor numărului n este S(n) = (1+ 2+ 2

−1)= 2k(1+ 2+ 22 + 23 + …+ 2k−1)=2n 

Să se demonstreze că   
1

11

)1(

1

+
−=

+ nnnn
  

600

1
...

20

1

12

1

6

1

2

1
+++++  

20

39

20

1
...

3

1
22

<+++  

i numitor 

 

niciun număr natural nenul nu poate fi scris ca sum

 

ții și x, y sunt numitorii celor două fracții ș

numere au descompuneri diferite în factori primi. Atunci, există un 

descompuneri. Să presupunem că pk apare în descompunerea lui x 

i m > k. Dacă  înmulțim n cu [x,y]:p∈N, se arat

nu este număr natural. 

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

natural n. Un număr natural 

 
−1 sunt simultan numere prime, demonstrați că numărul  

= {1,2,4, 7,14,28}, S(28) 

−1, 2·(2k −1), 22 ·  (2k −1), 23 ·  
ului n este S(n) = (1+ 2+ 22 + 23 + …+ 2k−1)+ 

 

 

 

r natural nenul nu poate fi scris ca sumă de doua fracții 

și sunt diferiți, atunci cele 

un număr prim p care are 

n descompunerea lui x și 

se arată că nu se obține un 
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6.11) Segmentele [AB] și [CD] au AB=7 cm 

negradată și compasul să se găseasc

����Soluție 

 
Se scad cele două segmente și se ob
se obține un segment de 1 cm. 
 

6.12) Fie segmentul A1A2 de lungime 1. Segmentul A

segmentul A3A4 are lungimea 3/10 din A

… + AnAn+1<10/7. 

����Soluție 

6.13) Pe dreapta d se consideră punctele distincte 

MN = 2012 dm. Ştiind că lungimile, în metri, ale segmentelor [AB], [BC], [AC] sunt exprimate prin 

numerele naturale, 2x · aa  , 2y ·bb

lungimea segmentului [AB]. 

����Soluție 
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i [CD] au AB=7 cm și CD=10 cm și sunt desenate 

sească E∈(AB) astfel încât BE=1 cm. 

i se obține un segment MN=3 cm. Se scade MN de dou

de lungime 1. Segmentul A2A3 are lungimea 3/10 din A

are lungimea 3/10 din A2A3 și așa mai departe. Să se arate c

) Pe dreapta d se consideră punctele distincte M,A,B,C,N în această ordine, astfel încât 

dm. Ştiind că lungimile, în metri, ale segmentelor [AB], [BC], [AC] sunt exprimate prin 

bb  respectiv 6ab , cu x,y∈N, iar a  și  b sunt cifre nenule, aflaţi 

Probleme selectate de prof. 

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

i sunt desenate în plan. Folosind rigla 

ine un segment MN=3 cm. Se scade MN de două ori din AB și 

are lungimea 3/10 din A1A2, 

se arate că: A1A2+ A2A3 + A3A4 + 

 

M,A,B,C,N în această ordine, astfel încât 

dm. Ştiind că lungimile, în metri, ale segmentelor [AB], [BC], [AC] sunt exprimate prin 

b sunt cifre nenule, aflaţi 

 

Probleme selectate de prof. Adrian Muscalu  
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7.4) Dacă numerele întregi a,b,c verific

Z
caba

∈
−+

483

)79)(3(

 

����Soluție
 

27a+23b−21c=0 si 3|27, 3|21⇒

7|21c⇒7|(27a+23b)⇒7|(27a+23b)

23|(27a−21c)⇒23|3(9a−7c)⇒23|(9a

prime două câte două ⇒ număr

 

 7.5) Fie mulţimea  




=
8

2009
A

B = {x |x∈A∩N}. 

����Soluție 

Elementele mulțimii sunt de forma (x+2003)/x 

x|(x+2003)⇒x|2003. Cum 2003 este prim 

(2003+2003)/2003=2. 

7.6) Fie numerele  
3

1
1+=a

2010

1
...

1007

1

1006

1
+++=− ba   

����Soluție 

7.7) Fie 0,a1a2a3…., scrierea zecimală a numărului

����Soluție 
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CLASA a VII a 

ntregi a,b,c verifică relația 27a+23b−21c=0, arăta

⇒3|23b⇒3|b. La fel 

7|(27a+23b)−7(3a+3b)⇒7|6a+2b⇒7|3a+b. Observ

23|(9a−7c). Atunci număratorul se divide cu 3,7 

numărătorul se divide cu 483, deci fracția este număr



,....

10

2011
,

9

2010
,

8

2009
 . Determinaţi cardinalul mulţimii 

imii sunt de forma (x+2003)/x și un astfel de element este 

x|2003. Cum 2003 este prim și x > 4 singurul element întreg este 

2009

1
...

5

1
+++ si  

2010

1
...

6

1

4

1

2

1
++++=b

 

, scrierea zecimală a numărului  
13

7

6

1
+  . Determinaţi 

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

tați că

7|3a+b. Observăm de asemenea că 

atorul se divide cu 3,7 și 23 care sunt 

număr întreg.
 

. Determinaţi cardinalul mulţimii  

i un astfel de element este întreg dacă 

ntreg este 

 . Arătați că 

 

. Determinaţi  a2005 
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7.8) Să se afle numărul natural abc

����Soluție 

Fie abc =2k-1⇒S=1+3+5+…+2k-1=1+2+3+…+2k

cba -1= abc⇒c este impar și c<5

4ab ⇒a=7, b=9 ⇒ abc =793 

7.9)  Să se determine numerele reale x, y, z astfel încât s

1||}{,21004}{][ =⋅=⋅ zyyx   și |

mai mic sau egal cu numărul real a , iar {a}=a

����Soluție 

7.10) Se dă patrulaterul convex ABCD şi punctele M
încât 2AM = AB , 3BN = BC , 2PC = DC , 3AQ = AD. Dacă T este mijlocul lui NQ , să se arate că 
punctele M, T, P sunt coliniare. 
 
����Soluție 
  
Fie punctele E,F,K, astfel încât: E
proprietatea: mijloacele laturilor unui patrulater convex determin
patrulaterele ABFE, și CDQN. Ob
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Să se afle numărul natural abc, astfel încât cbaabc =++++ ...531

1=1+2+3+…+2k-2(1+2+…+k)=k(2k+1)-k(k+1)=k

5⇒c∈{1,3}. Dacă c=1⇒2⋅ ba1 = 2ab , imposibil. Dac

se determine numerele reale x, y, z astfel încât să fie îndeplinite simultan condi

22008][| =⋅ xz   , unde [a] reprezintă cel mai mare num

rul real a , iar {a}=a−[a]. 

Se dă patrulaterul convex ABCD şi punctele M∈[AB] , N∈ [BC] , P
încât 2AM = AB , 3BN = BC , 2PC = DC , 3AQ = AD. Dacă T este mijlocul lui NQ , să se arate că 

  

t: E∈(AD), F∈(BC), AD=3DE, BC=3CF, K mijlocul lui [EF]. Aplic
proprietatea: mijloacele laturilor unui patrulater convex determină un paralelogram,  pentru 

bținem că patrulaterele MNKQ, EPFT sunt paralelograme cu 

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

cba   

k(k+1)=k2. Atunci,  k= cba⇒2

, imposibil. Dacă c=3⇒2⋅ ba3 =

fie îndeplinite simultan condițiile: 

cel mai mare număr întreg 

 

[BC] , P∈ [CD] , Q∈ [AD] astfel 
încât 2AM = AB , 3BN = BC , 2PC = DC , 3AQ = AD. Dacă T este mijlocul lui NQ , să se arate că 

(BC), AD=3DE, BC=3CF, K mijlocul lui [EF]. Aplicăm 
un paralelogram,  pentru 

patrulaterele MNKQ, EPFT sunt paralelograme cu 
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semidiagonala [TK] comună. Diagonalele [MK] si [TP] au ca dreapt
coliniare. 
 

7.11) Se consideră pătratul 
[AD] astfel ca ND = 3NA. Să se arate că 
 

����Soluție 

 

∆AMN~∆BCM deoarece 
BC

MA
=

2

1

relațiile: ∠AMN ≡∠BCM  și ∠ANM 

este dreptunghic în M. Atunci, ∆

dreptunghice⇒∠ANM ≡∠MNC

 
 

7.12) Fie ABCD un trapez dreptunghic, AB
încât AM=AB. 
a) Aratați că triunghiul BMC este dreptunghic;

b) Dacă N este mijlocul lui (BC) , MC
dreptunghi. 
 
����Soluție 

 

a) Triunghiurile DMC si AMB sunt dreptunghice isoscele
m(BMC)=90o și triunghiul MBC este dreptunghic 
b) Cum într-un triunghi dreptunghic mediana din v

ipotenuză⇒MN=NC=BN. Punctele D 

AM=AB⇒DM este mediatoarea lui [MC]
are trei unghiuri de 90o, deci este dreptunghi
 

7.13) Se consideră  triunghiul dreptunghic isoscel 
ca AM = BP. Fie D mijlocul laturii 
respectiv BC. Arătați că: 
a) AQC≡ PQB;  b) m(  DRQ
 
����Soluție 
 

În cazul ordonării de tipul A -M 

Fie E astfel încât ABEC este pătrat al cărui centru 

Dobrogean "Spiru Haret" Nr. 3 Probleme rezolvate pentru gimnaziu

 

. Diagonalele [MK] si [TP] au ca dreaptă suport TK. Deci M,T,P sunt 

Se consideră pătratul ABCD în care M este mijlocul laturii [AB], iar 
. Să se arate că [NM este bisectoarea unghiului ANC.

BM

AN
=

2

1
 iar triunghiurile sunt dreptunghice 

ANM ≡∠BMC și cum m(∠AMN)+m(∠ANM)=90

∆MNC~∆AMN deoarece 
MA

AN

CM

MN
==

2

1

 
 , 

MNC⇒  [NM este bisectoarea unghiului ANC. 

Fie ABCD un trapez dreptunghic, AB||CD, AD⊥AB, în care AD=AB+CD 

triunghiul BMC este dreptunghic; 

N este mijlocul lui (BC) , MC∩DN={P} și AN∩MB={Q} atunci MPNQ este

a) Triunghiurile DMC si AMB sunt dreptunghice isoscele⇒m(AMB)=m(DMC)=45
i triunghiul MBC este dreptunghic în M.  

un triunghi dreptunghic mediana din vârful unghiului drept este jum

MN=NC=BN. Punctele D și N se află pe mediatoarea lui [MC]

DM este mediatoarea lui [MC]⇒DN⊥MC. Analog, AN⊥MB și atunci patrulaterul MPNQ 
, deci este dreptunghi. 

triunghiul dreptunghic isoscel ABC (AB = AC) și punctele 
mijlocul laturii BC iar R,Q intersecțiile  perpendicularei din

DRQ) = 45o: 

M - P - B (soluția functionează  și în cazul A -

trat al cărui centru este D și {N} = AQ∩BE. 

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

suport TK. Deci M,T,P sunt 

], iar N un punct pe latura 
ANC. 

iar triunghiurile sunt dreptunghice ⇒ 2

1
=

CM

MN
Rezultă 

ANM)=90o rezultă că ∆MNC 

, iar triunghiurile sunt 

 

AB, în care AD=AB+CD și M∈(AD)   astfel  

MB={Q} atunci MPNQ este 

m(AMB)=m(DMC)=45o. Atunci 

rful unghiului drept este jumătate din 

pe mediatoarea lui [MC], deoarece DM=DC și 

i atunci patrulaterul MPNQ 

i punctele M, P∈[AB] astfel 
erpendicularei din  A  pe CM cu CM și 

- P - M - B). 
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a) ∆AMC ≡∆BNA implică AM = BN

este latură comună, rezultă PQB 
b) Cum AD și CR sunt înălțimi în triunghiul AQC

{S}=AD∩CR. Atunci, AS||AB și m(QSD=45
unghiuri opuse de 90o, deci unghiurile 

8.3) Calculaţi suma  
[ ] 112

1

+

numărului real x. 

����Soluție 

 

8.4) Se ştie că exact unul dintre numerele reale x, y şi z este iraţional, iar numărul N = xy + xz 

+ yz este raţional. Demonstraţi că N 

����Soluție 

Presupunem  z iraţional şi arătăm c

 

8.5) Să se afle suma valorilor lui x 

x
E

−

+−+−
=

2

1862531028

����Soluție
 

( ) ( )
x

E
−

+−+−
=

2

2335
22

7,3,5,11}. Suma valorilor este 12
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A implică AM = BN, dar AM = PB. Prin urmare, PB = BN. Cum 

PQB ≡ NQB  și cum CQA ≡  NQB, rezultă 
n triunghiul AQC, rezultă că QS este a treia 

i m(QSD=45o. Patrulaterul QRSD este inscriptibil, av
, deci unghiurile QSD și DRQ sunt congruente, rezultă m(DRQ) = 45

Probleme selectate de prof. 

CLASA a VIII a 

[ ] [ ] 1992

1
...

122

1

1 +
++

+
+   unde [x] reprezintă partea întreagă a 

 

Se ştie că exact unul dintre numerele reale x, y şi z este iraţional, iar numărul N = xy + xz 

Demonstraţi că N ≤0. 

ş ătăm că x+y=0⇒ N=−x2
≤0. Analog cănd x sau y este ira

uma valorilor lui x ∈Z pentru care numărul 

Z∈
+ 2818

 

( )
Z

x
∈

−
=

+

2

924
2

⇒(x-2)|9⇒x-2∈{-1,-

7,3,5,11}. Suma valorilor este 12. 

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

PB = BN. Cum ∆ABC = ∆CBE și QB 

rezultă AQC ≡  PQB. 
QS este a treia înălțime, unde 

. Patrulaterul QRSD este inscriptibil, având două 
sunt congruente, rezultă m(DRQ) = 45o. 

Probleme selectate de prof. Adrian Muscalu 

 

unde [x] reprezintă partea întreagă a 

Se ştie că exact unul dintre numerele reale x, y şi z este iraţional, iar numărul N = xy + xz 

nd x sau y este iraţional. 

-3,-9,1,3,9}⇒x∈{1,-1,-
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8.6) Determinaţi n∈N* − {1} as^el încât num

element al mulţimii  { |∈= RxA

����Soluție 

1

1
...

32

1

21

1

−
++

+
+

+
=

n
a

Atunci, 
 

26111 ⇔−<−n

8.7) Fie mulţimile B={4n+2|n

����Soluție 

 
Dacă a şi b sunt de aceeasi paritate
a2−b2 este impar. În ambele cazuri
 

8.8) Aflaţi numărul natural n pentru care

����Soluție 

( ) 



+





 ++++ 1111 nnn









−+= 11nn ⇔ ( )


++ 11n

( )( ) 



+=−+++ 1111 nnnn

8.9) Se consideră în spațiu punctele 
AB = BC =6, CD = DA =8. Arătați c
 
����Soluție 
 
Se arată  că triunghiul BCD este dreptunghic 
reciproca teoremei lui Pitagora)

obține că AM+MC=AC⇒A, M, C sunt coliniare 
un plan. 
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− {1} as^el încât numărul  a
+

+
+

=
2

1

21

1

}2611|| −<x  

1

1
...

32

32

21

21

1

1

−−

−−
++

−

−
+

−

−
=

+ nn

nn

n

( ) 231231
2

⇔−<−⇔−<− nnn

Fie mulţimile B={4n+2|n∈N}, C={a2−b2|a,b∈Z}. Determinaţi mulţimea B

i b sunt de aceeasi paritate, se arată că a2−b2 se divide cu 4. Dacă au parit
este impar. În ambele cazuri, a2−b2

∉B⇒B∩C=∅. 

) Aflaţi numărul natural n pentru care  ( ) nn 








 ++++ 1111

( ) 








 ++++⇔=




+ 111111 nnnn





−+=





 −+




 ++ 111111 nnnn









−+=⇔




−+ 1111 nnn ⇔ 1+n

iu punctele A,B,C,D astfel încât AC = BD = 10 
i că punctele sunt coplanare. 

triunghiul BCD este dreptunghic în C și triunghiul ABD este dreptunghic 
). Dacă M este mijlocul lui BD, atunci MC=MA=5. Cum AC=10 se 

A, M, C sunt coliniare și atunci AC și BD sunt concurente, deci determin

Probleme rezolvate pentru gimnaziu 

nn +−
++

1

1
...

3
 să fie 

1−= n
n

 

24 −<  ⇒ n∈{2;3;4;5} 

Z}. Determinaţi mulţimea B∩C . 

acă au parităţi diferite, atunci 

nn =



++ 11   

=







−+




++ 1111 nn




1
 
⇔

111 =− ⇔n=255 

= 10 și 

i triunghiul ABD este dreptunghic în A (folosind 
atunci MC=MA=5. Cum AC=10 se 

i BD sunt concurente, deci determină 
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8.10)  Se consideră un cub ABCDA
numărul 1, iar în fiecare din  vârfurile C,C
mărim sau micşorăm cu acelaşi număr numerele de pe aceeaşi muchie. Este posibil ca după un 
număr finit de operaţii să obţinem în fiecare vârf numărul 2009
 
����Soluție 

 

Dacă S este suma numerelor scrise 
paritatea în urma operației de mai sus. Cum
să devină 2009. 

8.11)  Fie triunghiul ABC cu AB = 14 cm , AC = 13 c

NC=2BN . Dacă MN⊥ (ABC) şi MN = 4 cm, calculaţi: 
a) distanţa de la M la AC.  
b) distanţa de la N la planul ( MAB ).
 
����Soluție 
a) Se află aria triunghiului ABC (c

este 2/3 din aria triunghiului ABC, deci S

SANC=NP⋅AC/2⇒NP=
13

112
 cm. Cu teorema celor trei perpendiculare

din triunghiul MNP și se obține 

b) Fie NQ⊥AB, Q∈(AB) si NS⊥MQ, S

deci SANB=14 cm2, atunci SANB=NQ

NS⊂(MNQ), rezultă că AB⊥NS. Atunci NS

NS este înălțime, se află 2=NS

 

8.12) Să se arate că, dacă cercurile circumscrise fe
muchiile opuse ale tetraedrului sunt congruente
����Soluție 
Deoarece unghiurile ce subîntind coarde egale 
egale sunt congruente, obținem  
DCA, ACB≡ ADB, CBD≡

BCD≡ BAD, BAC≡ BCD.
Atunci, m( ABC)+m( CBD)+m(
m( CDA)+m( CAD)+m( DCA)=180
desfășurarea tetraedrului segmentele BA
prelungire și analog DA3, DA2 ș
triunghiul BCD este triunghiul median al triunghiului 
A1A2A3 de unde rezultă  concluzia

Dobrogean "Spiru Haret" Nr. 3 Probleme rezolvate pentru gimnaziu

 

Se consideră un cub ABCDA’ B’ C’ D’ . În fiecare din vârfurile A, B, D şi A
din  vârfurile C,C’, B’ şi D’ se înscrie numărul 0. Numim 

mărim sau micşorăm cu acelaşi număr numerele de pe aceeaşi muchie. Este posibil ca după un 
să obţinem în fiecare vârf numărul 2009? 

S este suma numerelor scrise în cele 8 varfuri ale cubului, se arată c
iei de mai sus. Cum S=4 la început, nu se poate ca prin astfel de opera

)  Fie triunghiul ABC cu AB = 14 cm , AC = 13 cm , BC = 15 cm şi N

(ABC) şi MN = 4 cm, calculaţi:  

b) distanţa de la N la planul ( MAB ). 

(cu formula lui Heron) și se obține SABC=84 cm

este 2/3 din aria triunghiului ABC, deci SANC=56 cm2. Fie NP⊥AC, P∈(AC), atunci 

Cu teorema celor trei perpendiculare, se arat

ine 
13

33052
=MP  

MQ, S∈(MQ). Se arată că SANB este 1/3 din aria triunghiului ABC, 

=NQ⋅AB/2⇒NQ=4 cm. Din  AB⊥NQ și AB⊥MN

NS. Atunci NS⊥AB și NS⊥MQ⇒NS⊥(MAB). Din triunghiul NMQ, unde 

2 . 

cercurile circumscrise fețelor unui tetraedru au raze egale, atunci 
muchiile opuse ale tetraedrului sunt congruente  două câte două. 

ntind coarde egale în cercuri 
inem  ABC≡ CDA, ABD≡

≡ CAD, 
BCD. 

CBD)+m( DBA)= 
DCA)=180o, deci în 

segmentele BA1, BA2 sunt în 
și CA1, CA3. Se observă că 

triunghiul BCD este triunghiul median al triunghiului 
concluzia. 

Probleme selectate de prof. 
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. În fiecare din vârfurile A, B, D şi A’   se înscrie 
se înscrie numărul 0. Numim operaţie faptul că 

mărim sau micşorăm cu acelaşi număr numerele de pe aceeaşi muchie. Este posibil ca după un 

că S nu-și schimbă 
nu se poate ca prin astfel de operații 

m , BC = 15 cm şi N∈(BC) astfel încât 

=84 cm2. Se arată că SANC 

(AC), atunci 

se arată că MP⊥AC. Se află MP 

este 1/3 din aria triunghiului ABC, 

MN⇒AB⊥(MNQ) și cum 

(MAB). Din triunghiul NMQ, unde 

tetraedru au raze egale, atunci 

Probleme selectate de prof. Adrian Muscalu 


