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1. Patrulaterul ABCD, ı̂n care m(^BAC) < m(^BCD), este ı̂nscris ı̂ntr-un cerc
cu centrul O. Dacă m(^BOD) = m(^ADC) = α, stabiliţi mulţimea valorilor lui
α pentru care AB < AD + CD.

2. Numerele reale pozitive a, b, c au suma k. Determinaţi cea mai mică valoare
posibilă a expresiei

M =
b2√

ka+ bc
+

a2√
kc+ ab

+
c2√

kb+ ca
.

3. Se dă expresia M(x, y) = x2 +xy−2y, unde x şi y sunt numere naturale nenule.
a) Rezolvaţi ecuaţia M(x, y) = 64.
b) Dacă M(x, y) este pătrat perfect, demonstraţi că x+y+2 este număr compus. 1

4. Triunghiul echilateral ABC de latură n (n ≥ 3) este ı̂mpărţit ı̂n n2 triunghiuri
echilaterale de latură 1 prin intermediul unoer drepte paralele cu laturile triunghiu-
lui ABC. În vârfurile triunghiurilor echilaterale mici se scriu numere. La fiecare
mutare se măresc sau se micşorează cu 1 numerele din vârfurile unui romb format
din două triunghiuri echilaterale mici care au o latură comună. Iniţial ı̂n vârfurile
A, B, C şi D se scrie 1 şi ı̂n toate celelalte vârfurile se scrie 0. Este posibil ca
printr-o succesiune de astfel de mutări să obţinem 0 ı̂n fiecare vârf de triunghi
echilateral mic?

1 Lipseşte din enunţ condiţia x > 2 care trebuie adăugată.
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Al doilea baraj pentru JBMO, 15 mai 2016

1. Numerele reale a, b, c, d, e, f satisfac relaţiile a + b + c + d + e + f = 20,
(a− 2)2 + (b− 2)2 + (c− 2)2 + (d− 2)2 + (e− 2)2 + (f − 2)2 = 24.
Determinaţi cea mai mare valoare pe care o poate lua d.

2. Vârfurile pentagonului ABCDE se găsesc pe un cerc, iar H1, H2, H3, H4

sunt ortocentrele triunghiurilor ABC, ABE, ACD, respectiv ADE. Arătaţi că
punctele H1, H2, H3, H4 sunt vârfurile unui pătrat dacă şi numai dacă BE ‖ CD

şi distanţa dintre ele este egală cu
BE + CD

2
.

3. Pe tablă este scris numărul 1. La o mutare, Paul poate ı̂nlocui ultimul număr
scris pe tablă, n, cu unul dintre numerele n2, (n + 1)2, (n + 2)2. Este posibil ca
după o succesiune de asemenea mutări Paul să obţină pe tablă un multiplu de 2015?

4. Un pătrat 4 × 4 este ı̂mpărţit ı̂n 16 pătrate unitate. În fiecare pătrat se scrie
unul dintre numerele 0 şi 1. La fiecare mutare se pot schimba toate numerele de
pe o linie sau de pe o coloană din 0 ı̂n 1 şi din 1 ı̂n 0. Un pătrat se numeşte
anulat dacă numărul zerourilor din el nu poate fi micşorat printr-o succesiune de
mutări. Numărul de zerouri dintr-un pătrat anulat se numeşte puterea pătratului.
Determinaţi valorile posibile ale puterii unui pătrat anulat.
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