Concurs Regional de Matematică ,, Matematica pentru toţi ”
Ediţia a IV - a
22 Martie 2018
Clasa a VII-a
Varianta 1
1) Fie N = √̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

consecutive și

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ,unde

sunt cifre

. Să se determine

astfel încât N să fie

număr natural.
și expresia

2) Fie

Arătați

că:
a) dacă

, distincte, atunci

b)

;

.
, în care [

3) Se consideră trapezul ABCD, cu
. Dacă P este mijlocul lui [
{ } și

√

a) Arătați că triunghiul

[

] și

{ }, iar

, atunci:
este dreptunghic;

b) Calculați aria triunghiului
4) În triunghiul
intersectează latura

] și

]

.
, bisectoarea unghiului ACB

și înălțimea AD,

în M, respectiv în N, iar

bisectoarea unghiului BAD intersectează pe BC în P. Demonstrați că
patrulaterul AMPN este romb.

Notă: Fiecare subiect este notat cu 7 puncte.
Timp de lucru: 2 ore.
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Varianta 2
1) Să se arate că dacă
√

√

√

√√

√ și

√

√ ,

este un număr rațional.

atunci

2) Se consideră numerele întregi

și expresia

a) Să se determine perechile de numere întregi
perfect pentru orice

astfel încât

este pătrat

astfel încât

este pătrat

.

b) Să se determine perechile de numere întregi
perfect.
3) În triunghiul
paralela la

cu
prin punctul

în

Demonstrați că [

4) a) Fie

un trapez cu

,

este bisectoarea unghiului

mijlocul laturii
]

[

și

(

intersectează pe

în

și pe

]
{ } și

în care

{ }.

Demonstrați că dreapta OQ conține mijloacele bazelor trapezului.
b)Se consideră triunghiul dreptunghic
Punctele

și

sunt situate pe laturile [

Paralela prin punctul
. Dacă

cu
] și respectiv [

] astfel încât

intersectează segmentul

la dreapta

{ }, arătați că

și

.

Notă: Fiecare subiect este notat cu 7 puncte.
Timp de lucru: 2 ore.

în punctul

