
Organizatori: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, Colegiul Naţional “Radu Greceanu”,
Asociaţia Profesorilor de InformaticăINFO-OLT, www.greceanu.ro

Colegiul Naţional “Radu Greceanu”
Concursul Judeţean de Informaticăşi
MatematicăINFO-OLT, Ediţia a I-a, 5-6
mai 2011
Grupa avansaţi: clasele VII-VIII

Subiecte Matematică(50 puncte, timp de lucru 90 min.)
Enunţproblemă Punctaj

1. a) Determinaţi cel mai mic număr prim, care se poate scrie ca sumăde trei pătrate perfecte distincte,
nenule.
b) Scrieţi numărul 2018 ca sumăde patru numere nenule, distincte pătrate perfecte.

10 p.

2. Se considerămulţimea }25,,
1

3|{ 2 
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nxxA . Câte fracţii reductibile sunt în mulţimea

A?

5 p.

3. Fie x şi y numere reale, care verificăegalitatea 4x2+9y2-4x-6y-2=0. Câte perechi de numere întregi (x,y)
verificăinegalitatea?

5 p.

4. Paralelogramul ABCD are aria egalăcu 120 cm2. DacăE este mijlocul laturii AB,
}{},{ FACDEOBDAC  , calculaţi aria triunghiului EOF.

GM 6/2010

5 p.

5. Se considerăun poligon convex cu 10 de laturi. Ştiind căsuma perimetrelor triunghiurilor dterminate de
vârfurile poligonului este 192, iar perimetrul poligonului este 11 săse afle suma lungimilor diagonalelor.

5 p.

6. Se dau mulţimile:
A={xN | x=5n+1, nN}
B={xN | x=2011-3m, mN}
A={xN | x=15p+1, pN, p≤134}.
Săse calculeze card((AB)C).

5 p.

7. Se considerăurmătorul tablou:
L1: 1
L2: 1 3
L3: 1 3 5
L4: 1 3 5 7
. . . . . . . . . . . . .
a) Pe linie apare prima dată2011?
b) Cât este suma numerelor scrise pe aceastălinie? (prima linie pe care apare 2011)
c) De câte ori apare în primele 201 linii ale acestui tablou numărul 201?

15 p.

!!!!Subiectele vor fi rezolvate numai pe foaia tipizatăcreatăspecial pentru acest concurs.
Succes!!!!

Subiectele au fost selectate şi/sau propuse de prof. Ion Guşatu, prof. Doru Anastasiu Popescu,
C. N. “Radu Greceanu”, Slatina.
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Colegiul Naţional “Radu Greceanu”
Concursul Judeţean de Informaticăşi
MatematicăINFO-OLT, Ediţia a I-a, 5-6
mai 2011
Grupa avansaţi: clasele VII-VIII

Subiecte Informatică(50 puncte, timp de lucru 90 min.)
Enunţproblemă(se va rezolva numai una dintre următoarele probleme) Punctaj

Paint
Realizaţi în Word un fişier cu numele şi prenumele dvs. urmat de clasă(exemplu: dacăvă
numiţi Pop Ion şi sunteţi în clasa a 7-a, salvaţi cu numele popion7.doc) care săconţină
benzi desenate în formatul:

B1 B2 B3 B4

B5 B6 B7 B8

B9 B10 B11 B12

B13 B14 B15 B16

Benzile B1 … B16 săconţinăcâte o imagine simplădesenatăde voi (în Paint sau Word)
pentru a siboliza câte un sport (fotbal, hambal, atletism, etc.). Sub fiecare figurăse va scrie
numele acestui sport.

Pentru salvarea
corectăa fişierului se
primesc 2 puncte.
Pentru fiecare figură
realizatăcorect se
acordăcâte 3 puncte.

Programare
Se dăun număr natural n≤100. Se cere:

a) Săse afişeze cel mai mic pătrat perfect mai mare sau egal cu n.
b) Afişaţi ultima cifrăpentru fiecare din primii n termeni ai şirului lui Fibonacci (1, 1,

2, 3, 5, 8, 13, 21, …), pe linia a doua cu câte un spaţiu între ele.
c) Pe răndul al treilea se vor afişa cele mai frecvente cifre întâlnite la subpunctul

anterior.
Exemplu:
Pentru n=8

se afisează:
9
1 1 2 3 5 8 3 1
1

Compilare program
5 puncte.
Pentru fiecare
subpunct rezolvat
corect se acordăcâte
15 puncte.

!!!!Subiectele vor fi rezolvate numai pe foaia tipizată, creatăspecial pentru acest
concurs.
Succes!!!!
Subiectele au fost selectate şi/sau compuse de prof. Bălan Violeta, prof. Doru
Anastasiu Popescu, C. N. “Radu Greceanu”, Slatina.


