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Clasa a VII-a 

 
 

SUBIECTUL I 

a) Afla�i toate numerele întregi x pentru care 
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 sunt simultan numere întregi. 
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, n ∈� , 1n > . Demonstra�i c� exist� cel pu�in dou� numere 

naturale impare a �i b astfel încât F(a)=b �i F(b)=a. 

 

 

SUBIECTUL II 

 Dou� p�trate de hârtie sunt suprapuse unul peste cel�lalt, astfel încât s� coincid�, pe o 

suprafa�� plan� presupus� nem�rginit�. Se alege un punct O pe p�tratul situat deasupra. Se 

taie p�tratul de deasupra dup� segmentele determinate de O �i vârfurile lui �i fiecare triunghi 

astfel ob�inut se a�az� pe suprafa�a plan� astfel încât, latura care era �i latur� a p�tratului, s� 
r�mân� lipit� de latura p�tratului r�mas, iar vârful opus ei s� fie simetricul lui O fa�� de 

aceea�i latur� a p�tratului pe suprafa�a plan� (nu se ia în considerare grosimea celor dou� 
p�trate). 

a) Ce leg�tur� exist� între aria unuia dintre cele dou� p�trate �i aria figuri geometrice 

ob�inute? 

b) Ce figur� geometric� �����se ob�ine prin procedeul expus în enun�? Justifica�i r�spunsul. 

c) Dac� OA1 � OA4 = OA2 �OA3, unde A1, A2, A3, A4 sunt proiec�iile lui O pe cele patru laturi 

consecutive, demonstra�i c� punctul O se afl� pe o diagonal� a p�tratului �i preciza�i 

propriet��ile caracteristice suplimentare ale figuri geometrice �. 

 

 

SUBIECTUL III 

Trapezul ABCD are baza mare [AB], O este punctul de intersec�ie al diagonalelor lui iar 

D’ este simetricul punctului D fa�� de O. Demonstra�i c�: 
a) Dac� �ACD≡� BDC, atunci ABCD este trapez isoscel. 

b) Dac� AC⊥BD �i AD’⊥BC, atunci ABCD este trapez isoscel. 

 

 

                   Not�:  Timp de lucru - 2 ore. 

                              Fiecare subiect se noteaz� cu punctaje cuprinse între 2 �i 15.  


