
 CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „LAURENŢIU PANAITOPOL”  
– EDIŢIA A VI-A -  

BUCUREŞTI   09 NOIEMBRIE 2013 
   

SUBIECT – CLASA A V-A 
 

•  Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 28 de puncte.  

•  Rezolvarea corectă şi completă a fiecărei probleme se punctează cu 7 puncte. 

•  Nu se acordă puncte din oficiu.  

•  Toate subiectele sunt obligatorii.  Timpul de lucru efectiv este de  2 ore. 

 

 

  
SUBIECTUL I                                                                                                     (7  puncte) 
 

5p a) Numărul natural x  are proprietatea că restul împărţirii sale la 120  este egal cu 7 .     

    Determinaţi suma resturilor împărţirii numărului x  la fiecare dintre numerele naturale  

    diferite de zero şi mai mici decât 6 . 

2p b) Demonstraţi că numărul 4024 20122 2+  nu este pătrat perfect.  

  
SUBIECTUL al II-lea                                                                                          (7  puncte) 
 

 
 

        Un caiet de activitate are 50  de file, cu paginile numerotate de la 1 la 100 . Filele care 

au o pagină numerotată printr-un număr pătrat perfect conţin teme pentru portofoliu, după 

rezolvarea cerinţelor elevul decupând toate aceste file.    

3p a) Determinaţi numărul de file decupate. 

4p b) Determinaţi cifra unităţilor numărului ce reprezintă suma numerelor paginilor 

nedecupate din caietul de activitate. 

  
SUBIECTUL al III-lea                                                                                         (7 puncte) 
 
a)  Arătaţi că oricum am alege cinci numere naturale consecutive, media lor    

     aritmetică poate fi exprimată printr-un număr natural. 

b) Arătaţi că, oricum am alege cinci numere naturale nenule, distincte, mai mici sau egale 

cu 120, printre ele se vor afla două astfel încât cel mai mare dintre ele să fie mai mic 

sau egal cu triplul celui mai mic. 

3p 
 

4p 
 

 

 

 SUBIECTUL al IV-lea                                                                                          (7 puncte)                                                            

2p  a) Determinaţi cea mai mică putere de bază 2 , mai mare decât 43 . 

2p 
3p 

 b) Arătaţi că 23 2n n
≤ , oricare ar fi n  număr natural. 

 c) Demonstraţi că între orice două puteri consecutive de bază 3  se află cel puţin o putere 

de bază 2 . 


