
A 18-a ediţie a Olimpiadei de Matematică pentru juniori a
Bosniei şi Herţegovinei

Problema 1. Determinaţi toate numerele de patru cifre abcd care sunt pătrate
perfecte şi pentru care are loc egalitatea ab = 3 · cd+ 1.

Problema 2. O tablă n× n este ı̂mpărţită ı̂n n2 pătrate unitate şi câte un număr
este scris ı̂n fiecare pătrat unitate. O asemenea tablă este interesantă dacă sunt
satisfăcute următoarele condiţii:
◦ În fiecare pătrat unitate de sub diagonala principală1 este scris numărul 0.
◦ În toate celelalte pătrate unitate se scriu numere naturale nenule.
◦ Dacă facem suma numerelor de pe fiecare din cele n linii şi de pe fiecare din cele
n coloane, cele 2n numere obţinute sunt tocmai numerele 1, 2, . . . , 2n (nu neapărat
ı̂n această ordine).
a) Determinaţi cel mai mare număr care poate să apară ı̂ntr-o tablă 6 × 6 intere-
santă.
b) Demonstraţi că nu există tablă interesantă de dimensiuni 7× 7.

Problema 3. Bisectoarea unghiului ^ABC al triunghiului ABC (AB > BC) taie
cercul circumscris acestuia ı̂n punctul K. Piciorul perpendicularei din K pe AB
este N , iar P este mijlocul lui [BN ]. Paralela prin P la BC intersectează BK ı̂n
T . Demonstraţi că dreapta NT trece prin mijlocul lui [AC].

Problema 4. Determinaţi cel mai mare număr natural n pentru care are loc
următoarea afirmaţie:
Dacă a1, a2, a3, a4, a5, a6 sunt şase numere naturale nenule mai mici sau egale ca n,
atunci există printre ele trei, a, b, c astfel ı̂ncât ab > c, bc > a, ca > b.

Timp de lucru: 3 ore

1Diagonala principală este cea care uneşte colţul din stânga sus cu cel din dreapta jos.
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