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1. Dacă a, b, c sunt numere reale pozitive, demonstraţi inegalitatea
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2. Fie k cercul A-ex̂ınscris tangent dreptelor AB şi AC ı̂n M , respectiv N şi fie
O centrul cercului k. Punctele P şi Q sunt intersecţiile segmentului [MN ] cu BO,
respectiv CO. Cercurile k1 şi k2 sunt cercurile circumscrise triunghiurilor OMQ,
respectiv ONP . Ele se intersectează ı̂n punctele O şi D.
a) Arătaţi că punctul D se află pe cercul k.
b) Dacă {E} = CP ∩BQ, arătaţi că lungimea segmentului [DE] este egală cu cea
a razei cercului ı̂nscris ı̂n triunghiul ABC.

3. Fie n < 50 un număr natural. Pe tablă sunt scrise numerele 1, 2, . . . , n, 100−n,
101 − n, . . . , 99 (primele n şi ultimele n numere din lista 1, 2, . . . , 99). Jucătorii
A şi B joacă un joc ı̂n care ei mută alternativ, A mutând primul. Jucătorul aflat
la mutare poate fie să şteargă un număr de pe tablă, fie să ı̂nlocuiască un număr
x scris pe tablă cu numărul x+ 1. Nu este voie ca, ı̂n niciun moment al jocului, să
fie scrise pe tablă două numere egale sau un număr mai mare ca 99. Jucătorul care
nu mai poate muta pierde, iar celălalt jucător câştigă. Care din cei doi va câştiga
jocul dacă amândoi joacă optim?

4. Colorăm cu galben toate numerele de pe axa numerelor care pot fi scrise sub
forma 89x + 98y cu x şi y numere naturale nenule şi cu albastru toate celelalte
numere ı̂ntregi. Există vreun punct pe axa numerelor pentru care oricare două
puncte simetrice faţă de acel punct au culori diferite?

Fiecare problemă este estimată din 10 puncte.


