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Problema 1.

                  a) Să se demonstreze că numărul 2017+2 1 2 3 ... 2016  este pătrat perfect.

                  b) Să se determine numărul natural  pentru care se verifică egalitatea: 9 9n nn 

    

 1 201530 3 .                                                                               

Problema 2. 

                Să se determine numerele de forma  ,  ştiind că: 

                98 2 2085.                                                                             

abcd

abcd ab cd ab cd                                                                
Problema 3. 

                 Se consideră pătratul din figura 1, unde în vârful A s-a pus numărul 1, în vârful B s-a pus

numărul 2, în vârful C s-a pus numărul 3, iar în D s-a pus numărul 4. La fiecare etapă se alege o 

latură dintre cele patru şi se măresc ambele numere de la capetele ei cu câte 5 unităţi fiecare.             
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                                              D(4)                             C(3) 

 
             a) Să se calculeze suma celor patru numere din vârfurile pătratului din figura 1, după 150 etape.

             b) Să se explice dacă după un număr natural de etape se poate ajunge la figura 2.           

 

                                            A(2011)                          B(2017) 

                                                             

 

                                    

                      Figura 2.

          

                                                                 

.                                                                         .

         

 

                  

                                         D(2019)                            C(2018) 

Problema 4.

                   Un număr natural se numeşte cub bipătratic dacă este cub perfect şi se scrie ca suma a două

numere pătrate perfecte nenule diferite. Un număr natural se numeşte pătrat bicubic dacă este pătrat

perfect şi se scrie ca suma a două numere cuburi perfecte nenule diferite.

                   a) Daţi un exemplu de un număr cub bipătratic  şi un exemplu de număr pătrat bicubic.

                   b) Să se demonstreze că există o infinitate de numere cuburi bipătrate şi o infinitate de numere

pătrate bicubice.                                                                    

 

                                                       

 

 


