
 

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

Colegiul Naţional “Radu Greceanu” 
Concursul Judeţean de Informatică şi 
Matematică INFO-OLT , Ediţia a II-a,  
5 mai 2012 
Grupa avansaţi: clasele VII-VIII 

 

Subiecte Matematică (50 puncte, timp de lucru 75 min.) 
Enunţ problemă Punctaj 

1.  Aflati x ∈ N astfel încât 
2012 2013 2021

... 10
1 2 10x x x

+ + + =
+ + +

 

10 

2. Se consideră şirul: 
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 . . .  
Determinati al 2012-lea termen al şirului 

10 

3. Care este exponentul lui 2 în descompunerea în factori primi a produsului 1·2·3·…·100? 10 
4.Se consideră numărul x=99...900...025 în care 9 apare de 2012 ori, iar 0 de 2012 ori. Arătaţi că x este 
număr pătrat perfect. 

10 

5. Se consideră un trapez ABCD cu baza mare (AB) şi unghiul A drept. Se duce paralela EF la AB, E pe 
segmentul (AD), F pe segmentul (BC) astfel încât AC să determine pe (EF) segmente congruente. Să se 
arate că (EF este bisectoarea unghiului BEC. 

10 

!!!!Subiectele vor fi rezolvate numai pe foaia tipizată creată special pentru acest concurs. 
Succes!!!! 
 
Subiectele au fost selectate şi/sau propuse de  
elev Robert Dumitru şi  prof. dr. Doru Anastasiu Popescu,  C. N. “Radu Greceanu”, Slatina. 
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Subiecte Informatică (50 puncte, timp de lucru 75 min.) 
Enunţ problemă (se va rezolva numai una dintre următoarele probleme) Punctaj 

Paint şi Word 
1.  Pe desktop creati un director  cu numele si prenumele vostru. 
2. Realizati in Paint o imagine sugestiva pentru sigla concursului „INFO-OLT”, salvati-o in 
directorul de lucru cu numele „sigla.jpg” 
3. Realizati un document Word cu numele vostru, cu urmatoarele cerinte: 
a. Formatati pagina documentului astfel: margini: sus 4 cm, jos 2 cm, stânga 2 cm, dreapta 2 cm;  
b. In antet plasati sigla concursului desenata mai sus, cu: inaltime 2 cm, latime 2 cm, rotire 30o in 
sens invers acelor de ceas, pozitie orizontala fata de marginea din stanga a foii 1 cm, pozitie 
verticala fata de marginea de sus a foii 1 cm 
c.  In pagina introduceti urmatoarele:  

 
 

 
d.  Sub text realizati tabelul: 
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Ora Activitatea 

900  Sosirea 
participantilor 

1000 - 1300 
 Desfasurarea 
concursului 

 Evaluarea 

13.3000 – 1500  Festivitatea de 
premiere 

1. – 5 
puncte 

2. – 10  
3. -  puncte 

35 puncte  
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cu urmatoarele cerinte:  
- celulele „Ora” si „Activitatea” au: inaltime 1 cm, fundalul de culoare Lime (cod RGB: 

153,204,0), text de culoare alba;  
- celula „INFO-OLT  2012” are:  

o textul scris pe 2 randuri si aliniat pe verticala 
o umbrire cu linii orizontale culoare Lime; 
o bordura din stanga - linie dubla ondulata, culoare albastra, bordurile orizontale 

linii punctate, bordura din dreapta - linie ondulata simpla; 
- latimile coloanelor: 2, 3 si respectiv 5 cm;  
- textul din tabel, cu exceptia activitatilor din coloana a 4-a, este centrat pe orizontala si pe 

verticala 
- pentru activitati se foloseste o lista cu marcatori, marcatorul fiind o imagine 

asemanatoare cu urmatoarea: (sageata alba cu contur albastru, desenata in Paint);  
 
e. In subsolul paginii introduceti o legatura catre pagina web: www.greceanu.ro 

 
Programare 
Se dau a, b două  numere naturale cu cel mult 4 cifre (de la tastatură sau din fişierul numere.in). 
Se cere să se afişeze pe câte o linie (pe monitor sau în fişierul numere.out): 

1. numărul pătratelor perfecte  dintre a şi b, diferite de a şi b; 
2. prima cifră a numărului ab; 
3. numărul de numere formate din cifre distincte, cuprinse intre a şi b şi diferite de a şi b.  

 
Exemplu 
numere.in                                                                               numere.in 
23                                                                                           4 
0                                                                                             1                                                                                 
                                                                                               20 
                                                                                                
 

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

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

 

  


