
OLIMPIADA LA MATEMATICĂ 

etapa raională/municipală, 5 februarie 2022, Clasa a VII–a  

7.1.  Fie triunghiul ABC cu  𝑚(∠𝐵𝐴𝐶) = 900, 𝑚(∠𝐴𝐶𝐵) = 300. Punctul D aparține laturii BC 

astfel încât 𝑚(∠𝐶𝐷𝐴) = 1200, iar 𝐶𝐷 = 7 𝑐𝑚. Determinați perimetrul triunghiului ABD. 

7.2.  La o fabrică s-a adus un vas cu 300 litri de apă care trebuie împărțită în trei cantități egale. 

Mihai dispune de trei vase goale având capacitatea de 80 litri, 120 litri și, respectiv, 180 litri și un 

vas negradat pentru a turna apa dintr-un vas în altul. Arătați cum poate împărți Mihai apa din vasul 

de 300 litri în trei cantități egale.  

7.3. Numerele reale 𝑥, 𝑦 și 𝑧 verifică relația 4𝑥2 + 9𝑦2 + 𝑧2 + 8𝑥 − 54𝑦 − 10𝑧 + 110 = 0. 

Determinați valoarea expresiei 𝑥2021 + (𝑥 − 𝑦)2021 + (𝑧 + 𝑥)2021. 

7.4.  Mihaela s-a gândit la un număr natural. Ea a calculat  pătratul și cubul acestui număr și a scris 

pe tablă rezultatele obținute. Cercetând cu atenție cele două numere scrise pe tablă, Mihaela a 

observat că la scrierea acestora ea a utilizat doar cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, fiecare cifră fiind 

scrisă o singură dată. Aflați numărul, la care s-a gândit Mihaela. 

7.5.  Fie numărul natural 𝑛. Se consideră numerele 𝑎 = 𝑛2 − 𝑛 + 1 și 𝑏 = 𝑛2 + 𝑛 + 3. Calculați 

suma tuturor numerelor pare cuprinse între numerele 𝑎 și 𝑏.   

 

Timp de lucru: 240 minute. 

Rezolvarea corectă a fiecărei probleme se apreciază cu 𝟕 puncte.         

MULT SUCCES ! 
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