
PROBLEME PREGĂTITOARE PENTRU
OLIMPIADA BALCANICĂ DE JUNIORI

OBJ.194. Rezolvaţi ı̂n mulţimea numerelor naturale ecuaţia 11x − 15 · 2y = 1.

Gheorghe Stoica, Petroşani

OBJ.195. Arătaţi că dacă x este un număr natural pentru care 3x2 + 3x+ 1 este

pătrat perfect, atunci
√
3x2 + 3x+ 1 se scrie ca suma pătratelor a două numere

naturale consecutive.
Neculai Stanciu, Buzău

OBJ.196. Se consideră triunghiul ABC cu proprietatea că IE = GJ , unde E şi G
sunt picioarele ı̂nălţimilor duse din A şi B ale triunghiului, iar I şi J sunt mijloacele
segmentelor [AH], respectiv [BC]. Determinaţi măsura unghiului ^ABC.

Petru Braica, Satu Mare

OBJ.197. Fie a, b, c > 0 astfel ı̂ncât a+ b+ c = ab+ bc+ ca. Demonstraţi că

a2b+ b2c+ c2a ≥ 3.

Marian Cucoaneş, Mărăşeşti

OBJ.198. Fie n un număr natural nenul. Spunem despre o submulţime a lui
{1, 2, . . . , n} că este rotundă, dacă este nevidă şi media aritmetică a elementelor
sale este un număr natural. Arătaţi că numărul submulţimilor rotunde ale lui
{1, 2, . . . , n} are aceeaşi paritate ca şi n.

Concursul Putnam, 2002

OBJ.199. Într-un patrulater ABCD, ı̂n care diagonalele AC şi BD nu sunt per-
pendiculare, notăm cu A′ şi C ′ simetricele punctelor A, respectiv C, faţă de dreapta
BD şi cu B′ şiD′ simetricele punctelor B, respectivD, faţă de dreapta AC. Arătaţi
că, ı̂n cazul ı̂n care patrulaterul ABCD este inscriptibil, atunci şi patrulaterul
A′B′C ′D′ este inscriptibil.

Mihai Miculiţa, Oradea

OBJ.200. Arătaţi că dacă a, b, c > 0 satisfac a+ b+ c = 3, atunci
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Florin Rotaru, Focşani

OBJ.201. Arătaţi că dacă a, b, c ∈ [1, 2], atunci a4 + b4 + c4 ≤ 8abc+ 2.

Mihaela Berindeanu, Bucureşti
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