
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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CLASA A X-A 

 

1. Se consideră numărul real 5 100x = . 
 a) Determinaţi partea întreagă a numărului x. 
 b) Stabiliţi care este numărul întreg cel mai apropiat de x. 
 c) Demonstraţi că există o infinitate de numere reale pozitive , 1a a ≠  pentru care loga x  este 

număr raţional. 
 

2. Spunem că un număr complex z este de tip I dacă 2 1 1z + ≤  şi este de tip II dacă 1 1z + ≤ . 

 a) Daţi un exemplu de număr complex de tip I care are modulul mai mare decât 1. 
 b) Demonstraţi că o infinitate de numere complexe de tip II au modulul mai mare decât 1. 
 c) Demonstraţi că, dacă un număr complex este atât de tip I cât şi de tip II, atunci modulul său 

este cel mult egal cu 1. 
 

3.  Măsurarea distanţei focale a unei lentile convergente se 
poate face prin metoda Bessel, care presupune aşezarea 
lentilei între un obiect luminos AB şi un ecran, 
considerate fixe, aflate la distanţa L unul faţă de 
celălalt. Se constată că există două poziţii ale lentilei (1 
şi 2) pentru care se obţin imagini clare ale obiectului 
luminos pe ecran, iar cele două poziţii sunt situate la 
distanţa d una faţă de cealaltă.  

 Aflaţi distanţa focală  f  a lentilei, funcţie de L şi d. Se 

consideră cunoscută formula lentilelor 
1 1 1

,
'f p p

= +  

unde p este distanţa de la obiect la lentilă, iar p' este 
distanţa de la lentilă la imaginea obiectului (pe ecran).  

 
4. Comisia centrală a concursului naţional de matematică "Adolf Haimovici" este formată din cinci 

membri. Documentele la care lucrează comisia sunt păstrate într-un seif metalic, încuiat cu 
lacăte diferite. Fiecare dintre membrii comisiei are cheile unor dintre lacăte, astfel încât seiful să 
poată fi deschis atunci când se întâlnesc cel puţin trei membri ai comisiei şi să nu poată fi 
deschis de doi sau mai puţini membri. 

 a) Care este numărul minim de lacăte ale seifului ? 
 b) Câte chei trebuie să aibă fiecare membru al comisiei ? 
 c) Care este modul de împărţire a cheilor către membrii comisiei ? 


