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SUBIECTUL I (15 puncte).
În vârfurile unui triunghi, în mijlocul fiecărei laturi precum şi în centrul său de greutate, se scriu
numere naturale astfel încât suma numerelor oricăror trei puncte coliniare să fie egală cu 17. În câte
moduri se poate realiza aceasta? Justificaţi!
SUBIECTUL II (15 puncte).
Un elev desenează un pătrat pe o foaie de matematică, presupus nemărginită, suprapunând laturile lui
pe linii deja trasate la tipărire. El ia în considerare doar pătrăţelele cu latura cea mai mică care apar pe
foaie şi care au cel puţin două laturi în interiorul pătratului desenat. Elevul parcurge toate pătrăţelele
de pe fiecare rând, de la stânga la dreapta şi toate rândurile, de sus în jos, astfel: marchează primul
pătrăţel, apoi lasă două pătrăţele nemarcate, marchează trei pătrăţele, apoi lasă patru nemarcate
ş.a.m.d. O secvenţă de pătrăţele consecutive marcate ori nemarcate poate fi situată pe rânduri
consecutive, iar dacă o secvenţă de pătrăţele marcate nu poate fi încheiată se renunţă la ea. Dacă
pătratul desenat are :
a) doar nouă pătrăţele marcate, aflaţi numărul total de pătrăţele din el;
b) n 2 pătrăţele , n  1 , determinaţi cel mai mic număr narural n astfel încât ultima pătrăţică de
pe ultimul rând să fie marcată;
c) un număr impar de pătrăţele, mai mare ca 1, demonstraţi că există un rând care are toate
pătrăţelele marcate.
SUBIECTUL III (15 puncte).
Un ţăran are o bucată de pământ de formă triunghiulară pe care trebuie să o împartă în mod egal în
două terenuri printr-o linie dreaptă. Casa ţăranului este situată pe una dintre laturi şi trebuie să se
învecineze cu ambele terenuri. Cum poate ţăranul să facă această împărţire dacă:
a) casa este la mijlocul laturii;
b) casa nu este la mijlocul laturii.

Timp de lucru: 120 minute.
Notă!
Se vor scrie rezolvările complete pentru toate subiectele.

