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1. Se consideră mulŃimea 
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a) CalculaŃi suma elementelor mulŃimii A; 
b) ArătaŃi că există două submulŃimi disjuncte X şi Y ale mulŃimii A cu proprietăŃile 
X Y A∪ =  şi suma elementelor din mulŃimea X să fie egală cu suma elementelor din 
mulŃimea Y. 
 
 
2. Pe axa numerelor, în punctul O se află o lăcustă. Lăcusta se poate deplasează prin sărituri. 
Lungimea fiecărei sărituri este element al mulŃimii { }1,2,3,...,k , , 2k k∈ ≥ℕ .  

Lăcusta face un parcurs de k sărituri de lungimi diferite în sensul pozitiv al axei, ajungând în 
punctul A . Lăcusta îşi propune ca, prin parcursuri succesive A – O, O – A, A – O etc, să 
atingă toate punctele de coordonate naturale interioare segmentului [ ]OA  fără a trece de două 

ori prin acelaşi punct. ( Un parcurs se încheie sau în punctul A sau în punctul O) 
a) Pentru 4k = , elaboraŃi un model al unei astfel de succesiuni de parcursuri ; 
b) ArătaŃi că, dacă o astfel de succesiune de parcursuri este posibilă, atunci k este par. 
 
Problema2 
 

3. Dacă n este un număr natural prim şi numărul 22 1n +  este deasmenea prim, stabiliŃi dacă 

numărul 6 2n +  este prim.  
 
 
4. Se consideră dreptunghiul ABCD. În exteriorul dreptunghiului se construiesc triunghiurile 
echilaterale BCE şi CDF. Dreapta AE intersectează dreapta DC în punctul P, iar dreapta AF 
intersectează dreapta BC în punctual Q. DemonstraŃi că triunghiul APQ este echilateral.  
 

 
Notă:  Toate subiectele sunt obligatorii; 
           Fiecare subiect se punctează de la 0 la 7; 
           Timp de lucru: 3 ore efectiv. 


