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OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

Lista scurtă

2010

1. Numerele reale a, b, c, d satisfac simultan relat,iile:

abc− d = 1, bcd− a = 2, cda− b = 3, dab− c = −6.

Demonstrat,i că a+ b+ c+ d 6= 0.

2. Determinat,i numărul natural abcd, scris în baza zece, pentru care are loc relat,ia:

a(a+ b+ c+ d)(a2 + b2 + c2 + d2)(a6 + 2b6 + 3c6 + 4d6) = abcd.

3. Găsit,i toate perechile (x, y) de numere reale pentru care |x|+ |y| = 1340 s, i x3 + y3 + 2010xy = 6703.

4. Fie a, b, c numere reale pozitive astfel încât abc(a+ b+ c) = 3. Demonstrat,i că (a+ b)(b+ c)(c+ a) ≥ 8.

5. Fie x, y, z > 0, cu x ≤ 2, y ≤ 3 s, i x+ y + z = 11. Arătat,i că xyz ≤ 36.

6. Avem două grămezi, fiecare cont,inând câte 2010 monede. Doi jucători, A s, i B, joacă un joc (A mută primul). La

fiecare mutare, cel care joacă trebuie să ia una sau mai multe monede dintr-o singură grămadă sau exact câte o

monedă din fiecare grămadă. Cine reus,es,te să ia ultima monedă, câs,tigă. Care jucător va câs,tiga, dacă amândoi

jucătorii joacă în cel mai bun mod posibil?

7. Un dreptunghi de tipul 9× 7 este acoperit cu două tipuri de piese ca cele de mai jos (piesele sunt compuse din trei,

respectiv patru pătrate unitate, iar piesa în formă de L poate fi rotită în mod repetat cu câte 90◦).

Fie n ≥ 0 numărul de piese de tipul 2× 2 ce pot fi utilizate pentru o astfel de acoperire. Găsit,i toate valorile pe

care le poate avea n.

8. Considerăm triunghiul ABC dreptunghic în C. Fie F piciorul înălt,imii din C. Cercul ω intersectează segmentul

FB în punctul P , înălt,imea CF în punctul Q s, i cercul circumscris triunghiului ABC în punctul R. Demonstrat,i că

punctele A, Q, R sunt coliniare s,i AP = AC.

9. Fie ABC un triunghi ascut,itunghic. Un cerc ω1(O1, R1) trece prin punctele B s, i C s, i întâlnes,te laturile AB s,i

AC în punctele D, respectiv E. Fie ω2(O2, R2) cercul circumscris triunghiului ADE. Demonstrat,i că O1O2 are

lungimea egală cu lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC.

10. Considerăm triunghiul ABC s,i fie M mijlocul laturii BC. Presupunem că ∠MAC = ∠ABC s, i ∠BAM = 105◦.

Calculat,i măsura unghiului ABC.

11. Fie AL s,i BK bisectoarele unghiurilor triunghiului neisoscel ABC (L apart,ine laturii BC, iar K apart,ine laturii

AC). Mediatoarea segmentului BK intersectează dreapta AL în punctul M . Punctul N apart,ine dreptei BK astfel

încât dreapta LN să fie paralelă cu dreapta MK. Demonstrat,i că LN = NA.

12. Găsit,i toate numerele întregi n, n ≥ 1, astfel încât n · 2n+1 + 1 să fie un pătrat perfect.

13. Determinat,i n astfel încât numărul 36n − 6 să se poată scrie ca produs de trei numere naturale consecutive.
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