
TUYMAADA juniori - 2003

Ziua 1

1. Un dreptunghi 2003× 2004 este ��mp«rt�it ��n p«tr«t�ele unitate. Consider«m rom-
burile formate de patru diagonale de p«tr«t�ele unitate. Care este num«rul maxim
de asemenea romburi care pot fi aranjate ��n acest dreptunghi astfel ��nc¥t nicicare
dou« s« nu aib« puncte comune altele dec¥t v¥rfurile? (A. Golovanov)

(problema 1 de la seniori, pentru solut�ii a se vedea AoPS.)

2. Determinat�i toate numerele naturale n pentru care 3n+1 �si 6n−2 sunt p«trate
perfecte, iar 6n2 − 1 este num«r prim.

3. �In triunghiul ascut�itunghic ABC, punctul I este centrul cercului ��nscris, O este
centrul cercului circumscris, iar Ia este centrul cercului ex��nscris tangent laturii
[BC]. Punctul A′ este simetricul v¥rfului A fat�« de dreapta BC. Demonstrat�i c«
∠IOIa ≡ ∠IA′Ia.

4. Numerele naturale nenule a1, a2, . . . , an au proprietatea c«
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Ar«tat�i c« ak ≤ n2n pentru orice k.

Ziua 2

5. Ar«tat�i c« pentru orice x, y reale are loc
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√

1 + 2x2 ≥ xy(x+ y +
√

2).

6. Pe un cerc se scriu numerele de la 1 la 100 ��ntr-o anumit« ordine. Spunem despre
o pereche de numere de pe cerc c« este bun« dac« cele dou« nu sunt vecine �si dac«
pe cel put�in unul din cele dou« arce de cerc pe care ele le determin«, se afl« numai
numere mai mici dec¥t fiecare din ele. C¥t poate fi num«rul total de perechi bune
de pe cerc?

7. Din punctul K situat ��n exteriorul cercului ω se duc tangentele KB �si KD la
acest cerc (B �si D sunt punctele de tangent�«) �si o dreapt« care intersecteaz« cercul
��n punctele A �si C. Bisectoarea unghiului ABC intersecteaz« segmentul [AC] ��n
punctul E �si cercul ω ��n F . Demonstrat�i c« m(∠FDE) = 90◦.

8. Ni�ste oameni au venit la o petrecere. Demonstrat�i c« pot fi plasat�i ��n dou«
camere astfel ��nc¥t fiecare are ��n camera ��n care se afl« un num«r par de cunoscut�i.
(Una din camere poate s« r«m¥n« �si goal«.)
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