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4.O.1. a) Calculaţi 5 ∙ [326 – 16 ∙ (54 : 9)] + 870.
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clasa a IV-a
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b) Aflaţi termenul necunoscut din egalitatea 3 + 3 ∙ [3 + 3 ∙ (3 + 3 ∙ 3)] = (3a + 3) ∙ 3 + 3.

4.O.2. Cinci prieteni, Ioana, Diana, Daniel, Cornel şi Cristina, vor să cumpere o culegere de matematică.

A
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Fiecare copil participă cu o sumă de bani astfel: Ioana şi Diana cu 8 lei împreună, Ioana şi Daniel
cu 12 lei împreună, Ioana şi Cornel cu 16 lei împreună, iar Ioana şi Cristina cu 20 lei împreună.
Aflaţi cu ce sumă de bani participă Ioana, ştiind că ceilalţi patru prieteni participă cu 44 de lei în
total.
4.O.3. Scrieţi toate numerele naturale impare de forma abcd cu toate cifrele distincte care au cifra
zecilor 7 şi suma cifrelor 11.
4.O.4. Trei buchete de trandafiri şi patru buchete de lalele costă 260 lei, iar cu jumătate din preţul unui
buchet de trandafiri se poate cumpăra un singur buchet de lalele, rămânând un rest de 10 lei. Care este
preţul unui buchet de trandafiri?
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CONCURSURI INTERJUDEŢENE

„Concurs de selecţie Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj”,
Craiova, 28 septembrie 2019

IT

4.C.1. a) Aflaţi numărul necunoscut a, dacă:

ED

2019 – (6 × 7 – 7 × 4) : a + (9 × 8 – 16 × 3) : 6 = 9 × 32 × 7.
b) Calculaţi A : 11, dacă A = 12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 89 + 91.
4.C.2. a) Ionel calculează produsul tuturor numerelor naturale impare mai mari decât 10 şi mai mici
decât 57. A obţinut un număr care are ultima cifră 7. A calculat corect? Justificaţi răspunsul.
b) Maria are cu 7 mai multe colege decât colegi. În clasă sunt de două ori mai multe fete decât
băieţi. Câţi colegi are Andrei, colegul Mariei?
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4.C.3. Un număr natural mai mare decât o sută se numeşte senzaţional, dacă fiecare cifră, cu excepţia
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primelor două, este suma celor două cifre din stânga sa (de exemplu, 1235 este senzaţional
deoarece 3 = 1 + 2 şi 5 = 2 + 3).
a) Daţi exemplu de un număr senzaţional de şase cifre. Justificaţi răspunsul.
b) Care este cel mai mare număr senzaţional? Justificaţi răspunsul.
4.C.4. Se consideră numărul A = 36912151821...2019 obţinut prin alipirea numerelor din şirul 3, 6, 9,
12, 15, ..., 2019, în această ordine.
a) Ce cifră se găseşte pe poziţia 25 în numărul A? Cifrele se numără de la stânga la dreapta. Justificaţi răspunsul.
b) Câte cifre are numărul A? Justificaţi răspunsul.

„Cristian S. Calude”, Galaţi, 19 octombrie 2019
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4.C.5. Cel mai mic număr de forma abc , ştiind că (a + 2) ∙ (8 + b ∙ c) = 96 este:
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A. 228;
B. 244;
C. 164;
D. 146;
E. Alt răspuns.
4.C.6. Un tren cu lungimea de 125 metri intră într-un tunel şi iese în totalitate din tunel după 7 minute şi
jumătate. Ştiind că trenul parcurge în fiecare minut 250 metri, determinaţi ce lungime are tunelul?
A. 1 250 metri;
B. 2 000 metri;
C. 1 750 metri;
D. 1 500 metri; E. Alt răspuns.
4.C.7. Din produsul primelor două numere de două cifre scădeţi cel mai mare număr par mai mic
decât triplul lui 15. Ce rezultat aţi obţinut?
A. 68;
B. 85;
C. 66;
D. 87;
E. Alt răspuns.
4.C.8. Numărul 8 355 rotunjit la cifra sutelor este:
A. 8 350;
B. 8 360;
C. 8 450;
D. 8 460;
E. Alt răspuns.
4.C.9. Suma a două numere este egală cu rezultatul calculului 4 014 + 4 014 : 9 – 4 × (470 + 471).
Împărţind suma celor două numere la diferenţa lor, se obţin câtul 3 şi restul 6. Determinaţi cel mai
mic dintre cele două numere.
A. 233;
B. 463;
C. 696;
D. 230;
E. Alt răspuns.
4.C.10. Determinaţi termenul necunoscut din x : 9 = 123.
A. 1 117;
B. 1 223;
C. 1 107;
D. 132;
E. Alt răspuns.
4.C.11. Întrebat ce a vânat, un vânător răspunde: în afară de 4 animale, toate sunt vulpi, în afară de
4 animale toţi sunt mistreţi, în afară de 4 animale, toţi sunt urşi, în afară de 4 animale, toţi sunt lupi.
Câte animale a vânat vânătorul?
A. 16;
B. 12;
C. 6;
D. 5;
E. Alt răspuns.
4.C.12. Un număr scris cu patru cifre are suma cifrelor 36. Care este suma cifrelor cu care este scris
succesorul său?
A. 1;
B. 46;
C. 44;
D. 9;
E. Alt răspuns.
4.C.13. Fie un număr natural. Triplăm numărul şi apoi scădem 54 din el. Procedăm astfel de trei ori şi
obţinem 0. Determinaţi numărul.
A. 36;
B. 26;
C. 24;
D. 56;
E. Alt răspuns.
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4.C.14. La produsul numerelor 268 şi 3 adăugaţi câtul numerelor 267 şi 3. Rezultatul obţinut este:

B. 575;

C. 893;

D. 267;

E. Alt răspuns.
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A. 268;

4.C.15. Ştiind că dintre şase numere consecutive al treilea este 5 789, atunci al şaselea număr este:

A. 5 788;

B. 5 792;

C. 5 787;

D. 5 793;

E. Alt răspuns.

4.C.16. Într-un parc zoo sunt 21 de girafe şi elefanţi. S-au mai adus 5 girafe şi 2 elefanţi. Acum numărul

a

19

b

c

d
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girafelor este egal cu numărul elefanţilor. Câţi elefanţi erau la început în parcul zoo?
A. 9;
B. 12;
C. 10;
D. 11;
E. Alt răspuns.
4.C.17. În cele 9 căsuţe ale unui pătrat este scrisă la început cifra 0. Alegeţi un pătrat format din patru
căsuţe alăturate şi măriţi cu câte o unitate toate cele patru numere din căsuţele pătratului ales. Repetaţi
operaţia de 100 de ori. În final se obţine:

e

f
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Ce număr este în căsuţa lui f ?
A. 63;
B. 39;
C. 62;
D. 18;
E. Alt răspuns.
4.C.18. O furnică duce câte un grăunte la fiecare 12 minute, de la o grămadă de grăunţe la muşuroiul
său. Ştiind că furnica merge 3 metri pe minut cu grăuntele şi 6 metri pe minut fără grăunte, care
este distanţa de la grămada de grăunţe la muşuroi?
A. 20 metri;
B. 24 metri;
C. 36 metri;
D. 9 metri;
E. Alt răspuns.
4.C.19. Rezultatul calculului 789 + 4 × 47 este egal cu:
A. 977;
B. 3 727;
C. 779;
D. 987;
E. Alt răspuns.
4.C.20. Următorul număr din şirul 1, 5, 13, 29, 61, ... este:
A. 125;
B. 183;
C. 122;
D. 128;
E. Alt răspuns.
4.C.21. Suma a trei numere este 149. Dacă scădem din fiecare număr considerat acelaşi număr x,
obţinem numerele 37, 41 şi 53. Determinaţi diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr
considerat.
A. 112;
B. 94;
C. 16;
D. 12;
E. Alt răspuns.
4.C.22. Un trandafir şi 4 lalele costă împreună 33 lei, iar patru trandafiri şi o lalea costă 42 lei. Cât
costă un trandafir şi o lalea împreună?
A. 7;
B. 9;
C. 10;
D. 15;
E. Alt răspuns.
4.C.23. Un elev are 22 de bancnote de 3, 5 şi 10 lei şi trebuie să plătească 105 lei. În câte moduri
poate face plata?
A. Nu poate efectua plata cu aceste bancnote;
B. 1;
C. 2;
D. 3;
E. Alt răspuns.
4.C.24. Determinaţi câte numere naturale de trei cifre dau restul egal cu 1 prin împărţirea la 9.
A. 101;
B. 98;
C. 99;
D. 100;
E. Alt răspuns.
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5.O.1. Comparaţi numerele A şi B, unde:
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A = [3 + 9 ∙ 324 + 385 ∙ 316 + 3 ∙ (33)25] : (1 + 325 + 3100 + 375) ∙ 299,
B = 368 – {33 ∙ 15 – [5 – (10001 – 9376) : 53] ∙ 52020 – 27 ∙ 32} ∙ 363.
5.O.2. a) Aflaţi x din egalitatea:
20190 + 3 ∙ {52 + 22 ∙ [35 – 32 ∙ (x – 2011)]} = 2020.
b) Arătaţi că numărul x = 20ab − b( a + 1) este pătrat perfect, ştiind că are loc egalitatea:
2

3

U
R

Arad

A

PA

abba + abb − aa − b = 1 + 3 + 5 + ... + 89 + 253 : 252 .
5.O.3. La un restaurant s-au adus cartofi. În prima zi s-a consumat o cincime din cantitatea de cartofi.
A doua zi s-a consumat o cincime din rest. A treia zi s-a folosit un sfert din cantitatea rămasă.
În a patra zi s-a folosit jumătate din cantitatea rămasă. Pentru a cincea zi au rămas 54 kg de cartofi.
Ce cantitate de cartofi a fost adusă?
5.O.4. a) Un număr natural împărţit la 13 dă restul 1 şi împărţit la 3 dă restul 2. Care este restul
împărţirii numărului la 39?
b) Trei numere naturale a, b, c îndeplinesc condiţiile: a + 2b + 5c = 51, 5b = 8c şi 2c = a.
Determinaţi cele trei numere.

5.O.5. Se consideră numerele a = [52 + 93 – (215)4 : 256 – (14 + 4 ∙ 20)2 : 3] : (2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7) şi b = (16 ∙ 19 –

– 18 ∙ 16)4 : 85. Determinaţi restul împărţirii sumei a2018 + b2020 la 5.
5.O.6. Se consideră numărul a = 111...11(2) .


2019 de 1
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a) Arătaţi că a + 1 = 2 .
b) Demonstraţi că a + 1 se poate scrie ca sumă de patru numere impare consecutive.
5.O.7. Suma resturilor obţinute prin împărţirea numerelor naturale 1, 2, 3, ..., n – 1, n la 21 este egală cu
20166. Determinaţi valoarea lui n.
5.O.8. Determinaţi numerele naturale n care verifică simultan relaţiile 21 | (n + 4) şi 131 ≤ n ≤ 215.
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5.O.9. Fie n un număr natural. Notăm cu S(n) şi U(n) suma cifrelor numărului natural, respectiv ultima
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cifră a sa. Determinaţi numerele naturale n care au proprietatea n + S(n) + U(n) = 2030.
5.O.10. a) Un număr natural ab se numeşte olimpic dacă restul împărţirii lui a la b este 1. Determinaţi
toate numerele olimpice ab .
b) Un pătrat este împărţit în 12 × 12 pătrăţele, completate cu 15 numere egale cu 0 şi 129 de
numere egale cu 1. Arătaţi că există cel puţin un număr 1 care are toţi vecinii săi (pe linie, pe
coloană şi pe diagonală) egali cu 1.
Adrian Boţan, Gazeta Matematică nr. 2/2019
5.O.11. a) Calculaţi a = 102 – 72 şi b = 852 – 682.
b) Scrieţi numărul 51n ca o diferenţă de două pătrate perfecte nenule, unde n ∈ *.
5.O.12. La biblioteca şcolii, în data de 15 ianuarie 2020, cu ocazia aniversării zilei de naştere a marelui
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poet Mihai Eminescu, un sponsor a donat un lot de n cărţi care să fie oferite elevilor ce pot să
recite, din memorie, măcar o poezie a marelui poet, prozator şi jurnalist român. Doamna
bibliotecară este rugată să aşeze cărţile în cele x cutii puse la dispoziţie tot de generosul sponsor.
Dacă ar aşeza câte 42 de cărţi în fiecare cutie, ar rămâne 110 cărţi, iar dacă ar aşeza câte 50 de cărţi
în fiecare cutie ar rămâne 5 cutii goale.
a) Aflaţi numerele n şi x.
b) Ştiind că toate cărţile au fost etichetate pe copertă cu numerele 1, 2, 3, ..., n, arătaţi că, oricum
am lua la întâmplare 11 cărţi, sigur am găsi două cărţi care au înscrise pe copertă numere care se
termină cu aceeaşi ultimă cifră.

Bacău

5.O.13. La un concurs de şah au participat toţi cei 30 de elevi ai unei clase. Primul băiat a jucat cu

A

3 fete, al doilea băiat a jucat cu 4 fete, al treilea cu 5 fete ş.a.m.d., ultimul jucând cu toate fetele.
Câte fete sunt în clasă?
5.O.14. Arătaţi că numărul n = 36 ⋅ 111...1
 + 4 este pătrat perfect.
100 de 1
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5.O.15. Determinaţi valorile naturale ale lui n şi cifra nenulă x pentru care:

3n+6 + 3n+5 + 3n+4 + 2 ∙ 3n+3 + 4 ∙ 3n = xxxx .
Maria Negrilă şi Anton Negrilă, Gazeta Matematică nr. 10/2012
5.O.16. Arătaţi că numărul a = 20172007 + 20182008 + 20192009 + 20202010 nu este pătrat perfect.
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5.O.17. Un număr x de 7 cifre, format cu cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5 şi 6, are proprietăţile:

i) fiecare cifră a numărului x apare în număr exact o dată;
ii) suma oricăror trei cifre consecutive ale numărului x este divizibilă cu trei;
iii) oricare două cifre alăturate ale numărului x au parităţi diferite;
iv) numărul format din primele două cifre ale numărului x este un număr prim.
Aflaţi numărul x.

14

5.O.18. Determinaţi ultima cifră a numărului 4( a1 + a2 )

( a2 + a3 )( a3 + a4 )...( a2019 + a1 )

− 1 , unde a1, a2, a3,..., a2019 sunt

45

numere naturale nenule.
5.O.19. Aflaţi cifrele a, b, c, x, y, dacă abc + ab + c = cxya .

5.O.20. Fie n un număr nenul şi Sn suma primelor n numere naturale impare care nu sunt divizibile cu 5.

A

a) Arătaţi că dacă n se divide cu 4, atunci Sn se divide cu 5n.
b) Aflaţi restul împărţirii lui S2020 la 2021.

EL

Bistriţa-Năsăud

5.O.21. Aflaţi câte numere de forma a5b se pot scrie, ştiind că a şi b sunt cifre distincte, care verifică

egalitatea:

[3 + (a ∙ b + 31 ∙ 8 – 603 : 3) : 7] ∙ 2 + 1996 = 2020.
5.O.22. Se consideră numărul N = 7 ∙ 410 + 7 ∙ 49 + 7 ∙ 48 + ... + 7 ∙ 41 + 7.
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a) Demonstraţi că N este număr impar.
b) Determinaţi ultima cifră a numărului N.
c) Arătaţi că N + 52019 este divizibil cu 2.
5.O.23. a) Calculaţi 422 + 162.
b) Scrieţi numărul 20205 ca sumă de două pătrate perfecte.
5.O.24. Aflaţi trei numere naturale, ştiind că diferenţa dintre primul şi al treilea este 76, împărţindu-l
pe al doilea la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 5, iar împărţindu-l pe primul la diferenţa dintre
al doilea şi al treilea obţinem câtul 2 şi restul 6.

Botoşani

5.O.25. a) Verificaţi dacă 2020 = 442 + 82 + 42 + 22.
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b) Arătaţi că 20202n+1 se poate scrie ca sumă de patru pătrate perfecte, oricare ar fi numărul natural n.
5.O.26. a) Se consideră numerele:
a = 111...11


 + 222...22


 + 333...33


 + ... + 999...99


 şi
2020 cifre

2020 cifre

2020 cifre

2020 cifre

b = 9 + 99 + 999 + ... + 999...99


 + 2020 .
2019 cifre

IT

Aflaţi câtul şi restul împărţirii lui a la b.
b) Câte numere naturale de trei cifre, nu toate egale, care coincid cu răsturnatele lor, se pot forma
folosind cifrele 1, 2, 3, 4, 5?

5.O.27. Determinaţi cel mai mare număr natural de trei cifre abc care împărţit la 16 dă restul 3, iar

ED

răsturnatul lui, cba , dă restul 12 la împărţirea cu 15.
5.O.28. Ordonaţi crescător numerele: a = 21 ∙ 22 ∙ 23 ∙ ... ∙ 22020, b = 41 ∙ 43 ∙ 45 ∙ ... ∙ 42021, c = 81 ∙ 84 ∙ 87 ∙
∙ ... ∙ 82020 şi d = 161 ∙ 165 ∙ 169 ∙ ... ∙ 162021.

15

A

45

clasa a VI-a

EL

ETAPA LOCALĂ

Alba

R
AL

6.O.1. a) Aflaţi numărul abc , ştiind că cifrele sale sunt numere prime care verifică egalitatea:
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ab + 53 ⋅ ac + bc = 2020.
b) Determinaţi numerele naturale prime a, b, c, d pentru care avem:
2a + 5b + 50c + 250d = 2020.
a b c d e
= = = = , arătaţi că a2 + b2 + c2 + d2 = e2.
6.O.2. a) Ştiind că
10 4 2 1 11
b) Scrieţi numărul 484 ca o sumă de patru pătrate perfecte.
6.O.3. Se consideră un segment AB şi punctele A1, A2, A3, ..., A8.
a) Dacă AA1 = 3 cm, A1A2 = 3 cm, A2A3 = 2 ∙ 31 cm, A3A4 = 2 ∙ 32 cm, A4A5 = 2 ∙ 33 cm, ..., A8B =
= 2 ∙ 37 cm, aflaţi lungimea segmentului AB.
b) Dacă M, respectiv P, sunt mijloacele segmentelor AB, respectiv A8B, aflaţi lungimea segmentului MP.
6.O.4. Fie 'AOB, 'BOC, ..., 'HOA opt unghiuri în jurul punctului O, astfel încât m('AOB) = x°,
m('BOC) = x° + 6°, m('COD) = x° + 2 ∙ 6°, m('DOE) = x° + 3 ∙ 6° etc.
a) Aflaţi măsurile celor 8 unghiuri.
b) Arătaţi că unghiul BOH este drept.
c) Arătaţi că punctele A, O, F sunt coliniare.

Arad

6.O.5. a) Determinaţi numerele naturale de forma abcd , ştiind că ab ⋅ cd = 611.

IT

b) Fie numerele naturale nenule a, b şi c şi proporţiile:

a 2 3 b
a b c
= , = . Dacă
+ + = 372 ,
b 3 5 c
2 3 5

ED

determinaţi numerele a, b şi c.
6.O.6. Se consideră mulţimea M = { ab | a > b şi (a – b)2 divide a + b}. Determinaţi elementele
mulţimii M.

42

6.O.7. În jurul punctului O se consideră cinci unghiuri: 'AOB, 'BOC, 'COD, 'DOE, 'EOA, astfel
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încât măsurile unghiurilor AOB, BOC, COD sunt direct proporţionale cu numerele 3, 12, respectiv 7,
iar măsurile unghiurilor COD, DOE, EOA sunt invers proporţionale cu numerele 4, 2, respectiv 7.
a) Aflaţi măsurile celor cinci unghiuri.
b) Aflaţi măsura unghiului MON, unde OM şi ON sunt bisectoarele unghiurilor AOB, respectiv EOA.
6.O.8. Se consideră unghiul ascuţit AOB şi semidreapta (OC, semidreapta opusă semidreptei (OA.
Construim OD ⊥ OA şi OE ⊥ OB, astfel încât punctele D şi E sunt de aceeaşi parte cu B faţă de
dreapta AC. Semidreapta (OF este bisectoarea unghiului AOE.
a) Demonstraţi că unghiurile AOB şi COE sunt complementare.
b) Demonstraţi că (OF este bisectoarea unghiului BOD.
c) Dacă se ştie şi că măsura unghiului AOB este o treime din măsura unghiului COE, calculaţi
măsura unghiului AOF.
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6.O.9. Fie a şi b două numere naturale mai mari sau egale cu 2. Dacă a şi b au acelaşi număr de
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Bacău
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divizori şi produsul divizorilor primului număr este egal cu produsul divizorilor celui de-al doilea
număr, atunci cele două numere sunt egale.
6.O.10. Se consideră 2021 bile numerotate cu 41, 42, 43, ..., 42021. Se aleg două bile oarecare şi se
înlocuiesc cu o altă bilă pe care se scrie câtul împărţirii dintre cel mai mare şi cel mai mic număr
înscris pe bile. Noului grup de bile i se aplică acelaşi procedeu, până rămâne o singură bilă. Aflaţi
ultima cifră cu care va fi numerotată bila.
6.O.11. În cercul C(O, r) se consideră două diametre AB şi CD. Construim diametrul EF, astfel încât
semidreapta OE este bisectoarea unghiului AOC. Arătaţi că raza OG, unde G este mijlocul arcului
mic AD, este perpendiculară pe EF. Dacă măsura arcului AE este 20°, calculaţi măsura unghiului GOD.
6.O.12. În jurul punctului O se consideră 9 unghiuri: 'A0OA1 = x°, 'A1OA2 = (2x + 1)°, 'A2OA3 =
= (3x + 2)°, ..., 'A7OA8 = (8x + 7)° şi 'A8OA0 = (9x – n)°, unde x şi n sunt numere naturale nenule.
Determinaţi măsurile celor nouă unghiuri.
Traian Preda, Gazeta Matematică nr. 12/2019

6.O.13. Aflaţi numerele naturale nenule a şi b care au proprietăţile: 3a + 16b = 2020 şi cmmmc[a; b] =

= 35 ∙ cmmdc(a; b).

6.O.14. Un număr de şase muncitori au început o lucrare pe care şi-au propus să o termine în 20 de

ED

IT

zile, lucrând câte 8 ore pe zi. După 4 zile, doi muncitori pleacă. În cât timp va fi terminată lucrarea,
dacă cei rămaşi lucrează câte 6 ore pe zi?
6.O.15. Semidreptele [OA1, [OA2, [OA3, ..., [OA100 determină o sută de unghiuri congruente în jurul
punctului O. Se colorează semidreapta [OA1 şi apoi se colorează fiecare a şasea semidreaptă după
cea colorată (deci, se colorează [OA1, [OA7, [OA13, ...). În acest procedeu de stabilire a semidreptei
ce urmează să fie colorată, se numără şi semidreptele colorate întâlnite pe parcurs.
a) Determinaţi câte semidrepte rămân necolorate.
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b) Demonstraţi că rămân semidrepte opuse necolorate după finalizarea procedeului şi determinaţi
numărul dreptelor determinate de acestea.
c) Precizaţi dacă rămân semidrepte necolorate perpendiculare.
6.O.16. Considerăm numerele prime p1 < p2 < ... < pn şi aceleaşi numere, eventual în altă ordine,
notate q1, q2, ..., qn .
a) Aflaţi n, ştiind că produsul (p1 + q1)(p2 + q2)...(pn + qn) este impar.
b) Demonstraţi că (14 pn − 9qn )(14 pn−1 − 9qn−1 )...(14 p1 − 9q1 ) este divizibil cu 5n–2, pentru orice n > 2.
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6.O.17. În jurul punctului O se formează unghiurile BOC, COD, DOA şi AOB. Ştiind că măsura
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unghiului format de bisectoarele unghiurilor COD şi DOA este de 95°, măsura unghiului COD este
două treimi din măsura unghiului AOD şi suplementul unghiului AOB este egal cu complementul
unghiului BOC, aflaţi măsurile unghiurilor COD, DOA, AOB şi BOC.
6.O.18. Fie numărul n = 20203.
a) Descompuneţi n în factori primi.
b) Demonstraţi că oricum am alege 9 divizori naturali ai lui n, între ei există doi al căror produs
este pătrat perfect.
c) Aflaţi cel mai mic număr natural nenul m, astfel încât oricum am alege m divizori ai numărului n
între ei să existe doi al căror produs să nu fie pătrat perfect.

PA

6.O.19. Se consideră mulţimile A = {3p + 2 | p ∈ }, B = {5k + 4 | k ∈ } şi C = {15m + 14 | m ∈ }.

a) Verificaţi dacă numerele 14 şi 29 aparţin mulţimii A ∩ B.
b) Arătaţi că A ∩ B = C.
c) Aflaţi câte numere x îndeplinesc condiţiile x ∈ C şi 500 ≤ x ≤ 1000.

A

6.O.20. Se consideră numerele strict pozitive şi distincte x1, x2, ..., x63, astfel încât

1 1
1
+ + ... +
>6.
x1 x2
x63

U
R

Arătaţi că cel puţin unul dintre aceste numere nu este natural.

Bistriţa-Năsăud

a 4b c d
=
= = şi că a2 + b2 + c2 + d 2 = 505, aflaţi numerele naturale a, b, c, d.
4 13 2 1
b) Scrieţi numărul 2020 ca o sumă de patru pătrate perfecte.
6.O.22. Se consideră punctele coliniare A, B, C, D. Ştiind că AC = 8 cm, BC = 7 cm şi AD = 9 cm,
determinaţi lungimea segmentului BD.
574 + 2
571 + 2
6.O.23. Fie numerele a = 174
şi b = 161
. Arătaţi că a < 0,4 şi a < b.
2 +5
2 +5
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6.O.21. a) Ştiind că
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