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OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

Lista scurtă

2017

1. Fie a, b, c numere reale pozitive, a+ b+ c+ ab+ bc+ ca+ abc = 7. Demonstrat,i că
√

a2 + b2 + 2 +
√

b2 + c2 + 2 +
√

c2 + a2 + 2 ≥ 6.

2. Fie numerele reale pozitive a s, i b pentru care 3a2 + 2b2 = 3a+ 2b. Aflat,i valoarea maximă a expresiei

A =

√

a

b(3a+ 2)
+

√

b

a(2b+ 3)
.

3. Fie a ≤ b ≤ c ≤ d. Arătat,i că:

ab3 + bc3 + cd3 + da3 ≥ a2b2 + b2c2 + c2d2 + d2a2.

4. Fie numerele întregi pozitive x, y, z astfel încât x 6= y 6= z 6= x. Demonstrat,i că:

(x+ y + z)(xy + yz + zx− 2) ≥ 9xyz.

Când are loc egalitatea?

5. Considerăm în plan poligonul regulat P cu 2n+1 laturi, unde n este un număr întreg pozitiv. Spunem că punctul S,

situat pe una dintre laturile poligonului P , poate fi văzut dintr-un punct E (exterior poligonului P ), dacă segmentul

SE nu cont,ine alte puncte care să aprt,ină vreunei laturi a poligonului P în afară de S. Dorim să colorăm laturile

poligonului P cu 3 culori, astfel încât fiecare latură să fie colorată cu o singură culoare, fiecare culoare fiind folosită

cel put,in o dată. Mai mult, din orice punct din plan, situat în exteriorul poligonului P , se pot vedea cel mult două

culori diferite pe poligonul P (ignorăm vârfurile lui P pe care le considerăm incolore). Găsit,i cel mai mare număr

întreg n pentru care este posibilă o astfel de colorare.

6. Fie n un număr întreg pozitiv. Considerăm în plan 2n-gonul regulat A1A2 . . . A2n, notat pe scurt P . Vom spune

că un punct S, situat pe una dintre laturile lui P , poate fi văzut dintr-un punct E situat în exteriorul lui P , dacă

segmentul SE nu cont,ine alte puncte care să apart,ină laturilor lui P în afara punctului S. Colorăm laturile lui P

cu 3 culori distincte (ignorăm vârfurile lui P , considerându-le necolorate), astfel încât orice latură este colorată cu

o singură culoare, iar fiecare culoare să fie folosită cel put, in o dată. Mai mult, din orice punct din plan, situat în

exteriorul lui P , pot fi văzute puncte de cel mult două culori diferite ale lui P . Găsit,i numărul de astfel de colorări

distincte ale lui P (două colorări sunt considerate distincte dacă cel put, in o latură este colorată diferit).

7. Avem două grămezi cu 2000, respectiv 2017 monede. Ana s, i Bogdan pot muta alternativ, folosind următoarele

reguli: Jucătorul căruia i-a venit rândul să mute alege o grămadă care are cel put, in două monede s, i scoate din ea t

monede (2 ≤ t ≤ 4) s, i pune în cealaltă grămadă o singură monedă. Jucătorii pot alege un t diferit la fiecare mutare,

iar jucătorul care nu mai poate face nicio mutare pierde. Dacă Ana începe jocul, atunci determinat,i care jucător

are strategia câs,tigătoare.

8. Fie paralelogramul ABCD. Dreapta perpendiculară pe AC s, i care trece prin punctul C s, i dreapta perpendiculară

pe BD s, i care trece prin punctul A se intersectează în punctul P . Cercul cu centrul în P s, i rază PC intersectează

dreapta BC în punctul X (X 6= C) s, i intersectează dreapta DC în punctul Y (Y 6= C). Demonstrat,i că dreapta

AX trece prin punctul Y .

9. Fie ABC un triunghi ascut,itunghic, AB fiind cea mai scurtă latură a triunghiului. Fie D mijlocul laturii AB

s, i P un punct din interiorul triunghiului astfel încât ∠CAP = ∠CBP = ∠ACB. Notăm cu M s, i N picioarele

perpendicularelor din P pe BC, respectiv AC. Fie p dreapta care trece prin M s, i este paralelă cu AC, iar q

bdreapta care trece prin N s, i este paralelă cu BC. Dacă p s,i q se intersectează în K, atunci demonstrat,i că punctul

D este centrul cercului circumscris triunghiului MNK.

10. Considerăm triunghiul ABC, AB ≤ AC. Punctul D de pe arcul BC al cercului circumscris triunghiului ABC, care

nu cont,ine punctul A, s, i punctul E de pe latura BC sunt astfel încât ∠BAD = ∠CAE <
1

2
∠BAC . Fie S mijlocul

segmentului AD. Dacă ∠ADE = ∠ABC − ∠ACB, atunci demonstrat,i că ∠BSC = 2∠BAC.
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11. Fie triunghiul ascut,itunghic ABC (AB 6= AC) s, i cercul său circumscris Γ de centru O. Fie M mijlocul laturii BC

s, i punctul D situat pe cercul Γ astfel încât AD ⊥ BC. Fie punctul T astfel încât BDCT să fie paralelogram s,i

punctul Q situat de aceeas,i parte a dretei BC ca s, i A, astfel încât ∠BQM = ∠BCA s,i ∠CQM = ∠CBA. Fie

{E} = Γ ∩ AO, (E 6= A) s, i fie cercul circumscris triunghiului ETQ care intersectează cercul Γ în punctul X 6= E.

Demonstrat,i că punctele A, M s,i X sunt coliniare.

12. Un punct P este situat în interiorul triunghiului ABC. Dreptele AP , BP s, i CP intersectează BC, CA s,i AB

în punctele D, E, respectiv F . Demonstrat,i că dacă două dintre patrulaterele ABDE, BCEF , CAFD, AEPF ,

BFPD s,i CDPE inscriptibile în acelas,i cerc, atunci toate cele s,ase patrulatere sunt inscriptibile în acelas,i cerc.

13. Determinat,i toate mult, imile formate din s,ase numere naturale consecutive astfel încât suma dintre produsele a câte

două dintre aceste numere să fie egală cu produsul celor două numere rămase.

14. Determinat,i toate numerele întregi pozitive n pentru care n2 | (n− 1)!

15. Găsit,i toate perechile de numere întregi pozitive (x, y) pentru care numărul 2x + 3y este un pătrat perfect.

16. Rezolvat,i în mult,imea numerelor întregi nenegative ecuat,ia 5t + 3x4y = z2.

17. Găsit,i toate numerele întregi pozitive n pentru care există un număr prim p, astfel încât pn − (p− 1)n este o putere

a lui 3.

Notă. O putere a lui 3 este un număr de forma 3a, unde a este un număr întreg pozitiv.


