
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ

”STROE S. BELLOESCU” 

Ediția a IX-a, 31 mai 2014, Bârlad 

CLASA A V-A 

1. Determinați numerele naturale 𝑚 și 𝑛, știind că 𝑛 = 25 − 2𝑚̅̅ ̅̅ și 𝑚 =
𝑚6̅̅ ̅̅ ̅

1𝑛
. 

Gazeta Matematică 

2. Aranjați 2014 bile, numerotate cu 1, 2, 3, …, 2013, 2014, în patru cutii, astfel încât, 

dacă cereți unui coleg să extragă trei bile dintr-o cutie și să vă comunice produsul 

numerelor lor, să puteți preciza din ce cutie a fost făcută extragerea.                                  

                                                       Problemă selectată de Mihai Gavriluț , Roman 

3.  a. Un număr 𝑛, împărțit la 6, dă restul 5, iar împărțit la 7, dă restul 6. Aflați restul 

împărțirii numărului 𝑛 la 42. 

b. Aflați restul împărțirii numărului 𝑛 la 14. 

Constantin Apostol, Rm. Sărat 

Notă:  

Timp de lucru două ore. 
Fiecare subiect este notat cu puncte de la 0 la 7.  



CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ 

”STROE S. BELLOESCU” 

Ediția a IX-a, 31 mai 2014, Bârlad 

CLASA A VI-A 

1. Fie 𝑎 = 4𝑥 + 6𝑦 și 𝑏 = 𝑥 + 5𝑦; 

a. Calculați  
𝑎

𝑏
, știind că  

𝑥

𝑦
= 2; 

b. Dacă 
𝑎

𝑏
= 3, calculați 

𝑥

𝑦
; 

c. Arătați că dacă 
𝑥

𝑦
= 2 și 

𝑎

𝑏
= 3, atunci, din 3𝑥 = 5𝑎 rezultă 2𝑦 = 5𝑏.  

Gazeta Matematică 

 

2. Triunghiul ABC este isoscel cu 𝑚(∢𝐵𝐴𝐶) = 120°. Punctul 𝐷 este simetricul lui 𝐵 
fată de dreapta 𝐴𝐶. Paralela prin 𝐵 la dreapta 𝐴𝐷 intersectează dreapta 𝐴𝐶 în 𝐸. 

a. Determinați măsurile unghiurilor triunghiului 𝐵𝐶𝐸; 

b. Demonstrați că 𝐵𝐴 ⊥ 𝐶𝐷 și că triunghiul 𝐵𝐶𝐷 este echilateral. 

Mihai Gavriluț, Roman 

 

3.  a.  Fie numerele naturale impare 𝑛, 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 . Arătați că printre numerele  

𝑎1 + 𝑎2

2
,
𝑎2 + 𝑎3

2
, … ,

𝑎𝑛 + 𝑎1

2
 există un număr impar de numere impare. 

Gabriel Bercu, Galați 

b.  Arătați că dacă un număr întreg poate fi scris ca produs de trei numere 
consecutive, atunci acest număr poate fi scris și ca sumă de trei numere consecutive; 

c.  Arătați că dacă un număr întreg poate fi scris ca produs de patru numere 
consecutive, atunci acest număr nu poate fi scris și ca sumă de patru numere 
consecutive. 

Constantin Apostol, Rm. Sărat 

Notă:  

Timp de lucru două ore. 
Fiecare subiect este notat cu puncte de la 0 la 7.  



CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ 

”STROE S. BELLOESCU” 

Ediția a IX-a, 31 mai 2014, Bârlad 

 

CLASA A VII-A 

 

1. Arătați că un triunghi care are două dintre laturi direct proporționale cu 2√6 și 3√2 și 

unghiul dintre ele cu măsura de 30° este dreptunghic. 

                                                                                               Gazeta Matematică 

 

2. În triunghiul ABC, 𝐴𝐵 = √6 𝑐𝑚,   𝐴𝐶 = √10 𝑐𝑚 și D este mijlocul laturii BC. Dacă AB, 

AC și AD sunt lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic, determinați: 

a. Lungimea laturii BC; 

b. Măsura unghiului ∢𝐵𝐴𝐶; 

c. Sinusul măsurii unghiului ∢𝐵𝐷𝐴. 

                                                                                  Mihai Gavriluț, Roman 

 

3. Rezolvați în ℤ∗ × ℤ∗ ecuația: 2𝑥2 + 2𝑦2 − 3𝑥 + 3𝑦 + 2 = 0. 

 

                                                                                              Constantin Apostol, Rm. Sărat 

Notă:  

Timp de lucru două ore. 
Fiecare subiect este notat cu puncte de la 0 la 7.  

  



 

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ 

”STROE S. BELLOESCU” 

Ediția a IX-a, 31 mai 2014, Bârlad 

CLASA A VIII-A 

1. Rezolvați în mulțimea ℤ × ℤ ecuația: 𝑥2 − 𝑦2 + 4𝑥 − 𝑦 + 3 = 0. 

 

                                                                                               Gazeta Matematică 

 

2. a. Determinați numerele reale 𝑥, pentru care expresia 𝐸(𝑥) =
𝑥

𝑥2−𝑥+9
 ia cea mai mică 

valoare, respectiv, cea mai mare valoare și determinați aceste valori. 

                                                                                              Mihai Gavriluț, Roman 

 

b. Se consideră numerele reale pozitive 𝑥1, 𝑥2, astfel încât, 𝑥1𝑥2 = 1. Arătați că 𝑥1 +

2√𝑥2 ≥ 3. 

                                                                                              Gabriel Bercu, Galați 

 

3. În piramida triunghiulară regulată VABC, cu latura bazei de 3 cm, P este mijlocul 

înălțimii VO, care are lungimea egală cu √6 𝑐𝑚. 

a. Arătați că în piramida PABC, triunghiurile PAB, PBC, PCA sunt dreptunghice în P; 

b. Arătați că în piramida PABC, cu vârful P, suma pătratelor ariilor fețelor laterale este 

egală cu pătratul ariei bazei. 

                                                                                  Constantin Apostol, Rm. Sărat               

Notă:  

Timp de lucru două ore. 
Fiecare subiect este notat cu puncte de la 0 la 7.  

  



CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ 

”STROE S. BELLOESCU” 

Ediția a IX-a, 31 mai 2014, Bârlad 

CLASA A VII-A ȘI A VIII-A 

PROBLEMĂ SPECIALĂ 

Arătați că 
𝑥+𝑦

√𝑥+√𝑦
+

𝑦+𝑧

√𝑦+√𝑧
+

𝑥+𝑧

√𝑥+√𝑧
≥ √𝑥 + √𝑦 + √𝑧, 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑟 𝑓𝑖  

 

 

 


