
 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

Filiera Tehnologică : profilul Tehnic 

 
Clasa a X-a 

 

 

Problema 1. 
a) Verificaţi egalitatea� ⋅ �̅ � |�|�, �∀
� ∈ �.  

b) Determinaţi � 0 astfel încât |�� � ��|� � |�� � ��|� � �|��|� � |��|�
, �∀
��, �� ∈ �. 

c) Dacă ��, �� ∈ � astfel încât |��| � 1, |��| � 1 şi|�� � ��| � √3, să se determine|�� � ��|. 
 

 

Problema 2. 
Pentru� � 1, notăm cu ����
 � ��� � ��� � ⋯ � ���, � ∈ �∗. 

a) Calculaţi�1 � �
 ⋅ ����
. 

b) Deduceţi��� � ��� � ⋯ � ��� �
����

������

, �∀
� � 1. 

c) Folosind, eventual, punctul anterior, să se demonstreze că√3 ∙ √3! ∙ √3" ∙ … ∙ √3$�
% 3, �∀
� & 1. 

 

 

Problema 3. 
Avem la dispoziție un număr nelimitat de jetoane pe care sunt scrise numerele 5, 7 sau 11. Un număr � ∈ �∗ se 

numește „norocos” dacă găsim un număr de jetoane astfel încât suma numerelor scrise pe ele să fie egal cu �. 

a) Demonstrați că numărul 13 nu este „norocos”. 

b) Demonstrați că numerele: 14, 15, 16 și 18 sunt „norocoase”. 

c) Demonstrați că orice număr natural � & 14 este „norocos”. 

 

 

Problema 4. 
La un concurs de atletism participă liceele A, B, C, fiecare liceu cu câte 3 elevi. Punctajul final al fiecărui liceu se 

calculează adunând punctele obținute de elevii liceului respectiv. Elevul sosit pe locul � � 1,9))))
 i se acordă 
�*

+
puncte. Juriul concursului a constatat următoarele condiții îndeplinite simultan: 

i.   Oricare doi elevi nu au sosit în același timp. 

ii.  Primele trei locuri au fost ocupate de elevi de la licee diferite. 

iii. Elevii liceului C au sosit unul după altul. 

iv. Fiecare elev de la liceul B avea chiar în fața sa un elev de la liceul A. 

     Care este clasamentul final al celor trei licee în funcție de punctajul obținut de fiecare dintre ele? 
 

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