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Problema 1. Pentru n ∈ N se consideră sistemul

(Sn) :

{
x2 + ny2 = z2

nx2 + y2 = t2
, x, y, z, t ∈ N∗.

Dacă M1 = {n ∈ N | sistemul (Sn) are o infinitate de soluţii}, iar
M2 = {n ∈ N | sistemul (Sn) nu are soluţii}, demonstraţi că:
a) 7 ∈M1, 10 ∈M2,
b) mulţimile M1 şi M2 sunt infinite.

Problema 2. Fie x şi y numere reale nenule, astfel ı̂ncât x3 + y3 + 3x2y2 = x3y3.

Determinaţi valorile pe care le poate lua expresia E =
1

x
+

1

y
.

Problema 3. Fie ABCD un patrulater inscriptibil, ı̂n care diagonalele se inter-
sectează ı̂n X şi nu sunt perpendiculare. Fie A′, C ′ proiecţiile lui A şi C pe BD şi B′, D′

proiecţiile lui B şi D pe AC. Arătaţi că:
a) perpendicularele duse din mijloacele laturilor pe latura opusă sunt concurente ı̂ntr-un
punct M , numit punctul lui Mathot;
b) punctele A′, B′, C ′, D′ sunt conciclice;
c) dacă O′ este centrul cercului circumscris triunghiului A′B′C ′, atunci O′ este mijlocul
segmentului determinat de ortocentrele triunghiurilor XAB şi XCD;
d) O′ este punctul lui Mathot al patrulaterului ABCD.

Problema 4. În pătrăţelele unitate ale unei table n× n se scriu n2 numere naturale
cu suma S. O mutare constă din alegerea unui pătrat 2 × 2 şi mărirea cu o unitate a
exact trei dintre cele patru numere din respectivul pătrat.
Spunem că numărul natural n este bun dacă, pentru orice S, există o succesiune de mutări
care face numerele de pe tablă egale.
a) Arătaţi că n = 6 nu este bun.
b) Demonstraţi că numerele 4 şi 1024 sunt bune.
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