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§1 Solut, ii

Problema 1
Rezolvat, i fiecare dintre următoarele cerint,e:

a) Care este cel mai mic număr natural de 3 cifre abc cu proprietatea că b = a+c
2 ?

b) Câte numere naturale de trei cifre abc au proprietatea că b = a+c
2 ?

Problema 2
Lucrând singur "expertul" poate vopsi singur o mas, ină în trei zile, "priceputul" execută
aceeas, i lucrare în patru zile, iar "amatorul" în s,ase zile. Lucrând împreună pentru a
vopsi patru mas, ini s, i lucrând în ritmul propriu cei trei muncitori vor vopsi cele patru
mas, ini în m

n
zile, unde m s, i n sunt numere naturale nenule prime între ele. Care este

valoarea sumei m + n?

Problema 3
Fie a, b, c, d, numere naturale nenule astfel încât:

1
a3 = 512

b3 = 125
c3 = d

(a + b + c)3 .

Să se determine valoarea numărului d.

Problema 4
Câte perechi (a, b) de numere naturale, cu a 6= b există dacă numărul 50688

a+b
este egal

cu o putere impară a lui 2?
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Problema 5
Pe tablă sunt scrise n numere naturale nenule, distincte, cel mult egale cu 2020, cu
proprietatea că suma oricăror trei dintre ele este divizibilă cu 39. Care este cea mai
mare valoare a numărului n?

Problema 6
Care este cel mai mic multiplu al numărului 9999 care nu cont, ine nicio cifră de 9?

Problema 7
Vom nota cu upp(n) cel mai mic pătrat perfect mai mare sau egal decât numărul n.
De exemplu upp(0) = 0, upp(1) = 1, upp(2) = upp(3) = upp(4) = 4.

a) Care este cea mai mică valoare a lui n pentru care upp(n) = 2025?

b) Pentru câte valori ale lui n valoarea lui upp(3n + 1) = 900?

Problema 8
Care este restul împărt, irii numărului

9 · 99 · 999 ·... · 999 . . . 9︸ ︷︷ ︸
de 2021 de ori

la 1000?

Problema 9
Se dă mult, imea A = {n ∈ N

∣∣∣s(n) · p(n) = 452}, unde s(n) este suma cifrelor
numărului n, iar p(n) este produsul cifrelor numărului n?

a Câte cifre are cel mai mare element al mult, imii A?

b Câte elemente are mult, imea A?

Problema 10
Care este cel mai mic număr natural n scris în baza 10 pentru care n s, i n + 3 au
ambele suma cifrelor numere divizibile cu 7.
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