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Clasa a IX-a 

 

1. Determinaţi numerele reale 1,0x  şi 1,2y  pentru care 2 24 16 4 16 8x y xy x y . 

 

2.  Un automobil pleacă din Bucureşti către Iaşi la ora 0
00

 şi merge cu o viteză constantă de 60 

km/h. Un alt automobil pleacă din Iaşi către Bucureşti la ora 1
00

, cu viteza constantă de 70 km/h. 

Se ştie că distanţa Iaşi - Bucureşti este de 420 km. Notăm cu f(x) şi g(x) distanţele la care se află 

faţă de Bucureşti primul, respectiv al doilea automobil la ora x. 

      a) Determinaţi legile de corespondenţă ale funcţiilor , : 0,7f g . 

      b) Trasaţi graficele celor două funcţii. 

      c) Aflaţi ora la care se vor întâlni cele două automobile (cu aproximaţie de un minut). 

 

3.  Pe latura BC a triunghiului ABC se consideră punctul D astfel încât 
1

3

BD

BC
. Pe segmentul AD 

se iau punctele 1 2 1, , ..., nA A A  astfel încât, pentru fiecare 1,2,..., 1i n , punctul iA  împarte 

segmentul AD în raportul iAA i

AD n
. Arătaţi că există un punct iA  pentru care dreapta iBA  trece 

prin mijlocul segmentului AC dacă şi numai dacă numărul natural nenul n este divizibil cu 4. 

Gazeta Matematică (Supliment) 

 

4.  Considerăm triunghiul ABC  isoscel cu  25AB AC , iar ,BC n n . 

 a) Câte triunghiuri de acest tip există? 

 b) Daţi patru exemple de valori ale lui n pentru care aria triunghiului se exprimă printr-un număr 

raţional şi patru exemple de valori ale lui n pentru care aria se exprimă printr-un număr iraţional. 

 

 

 

 

 
Notă:  Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7. 


