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Captare de bunăvoinţă 

Prieteni şi colegi de muncă m-au rugat să scriu câteva rânduri 

la un început de carte. Câteodată rugăminţile sunt imperative 

absolute; cu deosebire acum când văd rostul şi folosul acestei cărţi. 

Aşezat în faţa foii goale am tot înţeles şi reînţeles că titlurile 

uzuale prefaţă, prezentare, cuvânt de ... nu sunt potrivite aici. Tot 

cercetând am dat prioritate unui latinesc captatio benevolentiae ce 

sper să sune bine şi în tălmăcire românească.  

Ca profesionist în ale matematicii îmi recunosc predispoziţia 

spre precizie; uneori calitate, pentru această misiune – defect. Căci 

am citit rândurile de prezentare ale Floricăi: admirabile, precise, 

riguroase, fără omisiuni dar reci, impersonale, nesugestive. Am 

înţeles atunci că rostul acestor pagini este să aducă o pată de culoare. 

O cunoscusem pe Florica T. Câmpan ca elev: în unele 

duminici venea ea într-un II.4 plin de elevi simpatizanţi ai 

matematicii să suplimenteze atrageri spre regina ştiinţelor. Poate pe 

atunci (dar mai sigur când mă calificasem student) am avut 

privilegiul de a fi invitat şi acasă. Îl cunoscusem şi pe soţul ei, om de 

mari calităţi sufleteşti dar extrem de nonconformist. Mă cam 

simţeam stingher într-o casă înconjurată de rafturi gemând sub 

greutatea cărţilor, găsind greu itinerarii printre stive de cărţi în 

atenţie şi neştiind dacă se cuvine să dau curs invitaţiei de a fuma. 

Cred că ceva uşurare a survenit când am observat că soţul, Teodor, 

fumează acelaşi soi de ţigări „populare“: Mărăşeşti. 

Florica vorbea des, cu un entuziasm rareori întâlnit de istoria 

matematicii. Cel puţin pe atunci nu eram un admirator al acestor 

preocupări dar era greu să nu te laşi prins de bucuria ei de a înţelege 

devenirile de gânduri matematice. Cu încetul m-a lămurit că trebuie 

să ştie viaţa, anturajul, dominantele matematicienilor. Frazele 

inventate în articolele precise căpătau vibraţie şi înţeles când erau 

referite la persoane. 

Îmi amintesc de o conferinţă a ei într-un I.1 plin de studenţi 

matematicieni asupra disputei dintre Newton şi Leibniz. Era profesor 

consultant, parcă se mai gârbovise, a ajuns la catedră cam încet şi 

neîndemânatec. Dar foarte repede a prins tot amfiteatrul. Ea era când 

Newton, când Leibniz, când vreun distribuitor de paie pentru foc, 
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când profesoara care sărea la tablă să ne lămurească ce înţeles dădea 

fiecare noţiunilor în jurul cărora s-a coagulat în vreme calculul 

diferenţial şi integral. Simpatiza pe unul dintre combatanţi dar, 

obiectivă, nu lăsa sentimentele să-i aburească judecata. Acum după 

vreo 40 de ani păstrez secretul simpatiei ei. 

Mai vreau să zic că profunda ei înţelegere a gândurilor lui 

Emanoil Bacaloglu a impus atenţiei mondiale forţa construcţiei sale 

matematice, fiind astfel de folos prestigiului matematicii româneşti. 

Nu au avut copii. Vremuri grele, neajunsuri şi nesănătăţi îi 

împiedicaseră. Îi iubeau însă pe toţi ceilalţi. Florica a dăruit la o 

sumedenie de copii (şi unor adulţi nesclerozaţi) ceea ce nu a prea dat 

nimeni: cărţi atractive şi lămuritoare. 

După o vreme mi-a impus să o vizitez cu cele trei fete ale 

mele, pe atunci eleve tot la Oltea Doamna (chiar dacă denumirea 

oficială se schimbase), unde fusese elevă şi Florica. După mai multe 

tergiversări, am ajuns odată inopinat la ea acasă. Deşi neimpresionate 

de matematică, fetele au îndrăgit-o de la început şi am tot repetat 

vizite. Parcă într-o astfel de vizită a explicat fetelor (şi mie) că în 

primele scrieri matematice româneşti unghiurile obtuze erau numite 

proaste. Cam acesta era consensul în lumea largă. Franţujii, englejii 

şi alţii dau acelaşi sens cuvântului obtuz când se referă la oameni. 

Probabil că lipsa de simpatie faţă de aceste unghiuri exprimată în 

denumirile multor popoare este consonantă cu dificultatea de a le 

vedea funcţiile trigonometrice. 

Cartea de faţă pune mărturie unei satisfacţii ce i-o aduce 

posteritatea: concursul pentru elevi Florica T Câmpan. Strădaniile 

unor „ioni pozitivi”, înţelegerea a mulţi, mulţi profesori ieşeni, setea 

şi simpatia elevilor au transformat un vis într-o realitate.  

Florica spunea că istorie nu înseamnă a privi în trecut ci a te 

da un pas înapoi spre a vedea cum se aliniază viitorul. Să zicem că 

aceasta este şi menirea concursului Florica T. Câmpan. 

Elev, student, coleg, colaborator şi 

admirator al Floricăi T. Câmpan, 
Dan Brânzei 
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CONCURSUL DE MATEMATICĂ  

„FLORICA T. CÂMPAN“ 
 

SUBIECTE CONCURS 
 

EDIŢIA  I - 2001 
 

ŞCOALA NR.22, „B.P.HASDEU”, IAŞI 

24-25 FEBRUARIE 2001 

 

CLASA a V-a 
 

 

1. a) Formaţi cu 11 chibrituri 11 pătrate. 

    b) Având la îndemână o balanţă şi o masă marcată de 2 kg, 

separaţi din 7 kg de zahăr, numai 6 kg zahăr făcând doar două 

cântăriri. 

2. La un concurs de matematică au participat 40 de elevi. Au 

rezolvat prima problemă 25 de elevi, au rezolvat a doua 

problemă 30 de elevi, au rezolvat a treia problemă 35 de elevi, 

iar a patra problemă au rezolvat-o 33 de elevi. Arătaţi că cel 

puţin trei elevi au rezolvat toate cele patru probleme. 

3. Fiind date numerele 1, 2, 3,…,8, 9, scrieţi câte 

un număr din acestea în fiecare pătrăţel al 

careului de mai jos, astfel încât suma numerelor 

de pe fiecare linie, coloană respectiv diagonală să 

fie egală cu 15. 
 

CLASA a VI-a 
 

1. Vârsta medie a celor unsprezece jucători ai unei echipe de 

fotbal este de 22 de ani. În timpul unui meci, unui jucător i s-a 

arătat cartonaşul roşu fiind eliminat. Din momentul acela vârsta 

medie a coechipierilor săi rămaşi în joc a coborât la 21 de ani. 

Ce vârstă avea fotbalistul eliminat? 

2. Două unghiuri adiacente au laturile necomune în prelungire. 

Să se afle câte grade are fiecare unghi, ştiind că de şapte ori 

primul este egal cu dublul celuilalt. 
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EDIŢIA a XIII-a - 2013 

ETAPA INTERJUDEŢEANĂ 
 

ŞCOALA „B.P. HAȘDEU“  –  IAȘI 

25 MAI 2013 
 
 
 
 

 

CLASA a V-a 

 

1.  Un album foto are paginile 

numerotate de la 1 la 80. Pe fiecare 

pagină, care este multiplu de 2, dar nu 

şi de 3, sunt câte 2 fotografii. Pe 

paginile care sunt multipli de 3, dar nu 

şi de 2 sunt 5 fotografii. În rest, paginile sunt ocupate cu câte o 

fotografie. Câte fotografii apar în album? 

 

2.  Un grup de copii care participă la o 

aniversare constată că media vârstelor 

lor este egală cu numărul lor. După ce 

apare, neinvitat, Ionel, în vârstă de  

15 ani, copiii constată că noul grup are 

aceeaşi proprietate. Câţi copii erau iniţial la aniversare? 

 

3. Dacă numărul 22013 are m cifre şi 52013 are 

n cifre, să se afle 𝑚+ 𝑛.  

  

 
 

CLASA a VI-a 
 

1. a) Arătaţi că 
39 85 133 69 145 217

65 119 209 115 203 341
      este un număr 

natural. 

b) Într-o zi din ianuarie 2013, din autogara Iaşi pleacă în cursă 

trei autocare către Spania, Italia şi Germania, care se reîntorc în 

autogară după 6, 8 şi respectiv 11 zile. După ce staţionează 
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EDIŢIA a XVII-a – 2017 
 

ETAPA JUDEȚEANĂ  
 

 

ȘCOALA „B.P. HAȘDEU“ IAȘI 

11 martie 2017 
 

CLASA a V-a 
 

Subiectul I 

1. Se construiește numărul natural 35355355535555... după regula: 

după primul 3 se scrie un cinci, după al doilea 3  se scriu doi de 

cinci, după al treilea 3 se scriu trei de cinci ș.a.m.d. 

a) Care este cifra de pe poziția 21? 

b) A câta cifră a numărului va fi a zecea cifră de 3? 
 

2. Ash își duce pokemonii într-o pădure pentru a le testa puterile. 

Primul a fost Pickachu care doboară 81 de alune. Fiecare dintre 

următorii pokemoni doboară un număr egal cu triplul sau 

treimea numărului de alune doborât înaintea sa. Ultimul 

pokemon, Bulbazar doboară 3
12

 alune, iar învingător a ieșit 

Charizard cu 3
21

 alune doborâte. Care este cel mai mic număr 

posibil de pokemoni ai lui Ash? 

Elena Andone şi Cristina Simirad 
 

Subiectul II  

1. Anul nașterii Floricăi T. Câmpan este un număr de forma 

𝑥𝑦𝑧𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅  cu produsul cifrelor zero și care prin împărțirea la 

numărul format din primele două cifre ale sale dă câtul cu 81 

mai mare decât împărțitorul și restul egal cu 6. Află în ce an a 

obținut titlul de doctor docent știind că în acel moment avea 58 

de ani. 

2. Se consideră  A = {(n – m)  (n + m)/ n, m  N
*
, n > m} și B = 

= {2
1
 + 2

2
 + 2

3
 + ... + 2

k
 / k N

*
}. Determinați mulțimea A  B.  

    (Gazeta Matematică, Nr. 1, 2014) 

Gabriela Păcurar şi Nicoleta Creţu 
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Subiectul III  

 Trei frați Andrei, Bogdan și Cristian au împărțit între ei 

nucile dintr-un sac. Fratelui cel mai mare i-au revenit cu 8 nuci 

mai multe decât fratelui cel mai mic. Fratele mijlociu a primit 

un număr de nuci egal cu jumătate din numărul de nuci primite 

de ceilalți doi frați la un loc. Fiecare dintre cei trei frați își 

împarte nucile primite în grupe de câte 5 nuci. Lui Andrei i-a 

rămas o nucă în plus, iar lui Bogdan i-au mai rămas 3 nuci.  

 a) Aflați care dintre cei trei frați este cel mai mare.  

 b) Determinați numărul de nuci care i-au mai rămas în 

plus lui Cristian. 

Romela Elena Boboc 

Notă: Timp de lucru – 2 ore; 

Se vor redacta rezolvări complete pentru toate subiectele; 

Fiecare subiect se notează cu punctaje cuprinse între 2 şi 15. 
 

CLASA a VI-a 

Subiectul I 

 a) Bunica a pregătit fursecuri pentru cei cinci nepoți ai ei, 

dar nu mai mult de 23 pentru fiecare nepot. Când a terminat, a 

ieșit în grădină să culeagă fructe. Unul dintre nepoți a venit mai 

repede, și văzând fursecurile a mâncat o cincime din ele. După 

puțin timp a mai venit un alt nepot, care a mâncat o treime din 

fursecurile rămase. Seara, bunica împarte fursecurile ce au 

rămas, în mod egal celor cinci nepoți. Câte fursecuri a pregătit 

bunica? 

 b) Cu ocazia zilei de 8 martie o florăreasă s-a aprovizionat 

cu trandafiri, frezii, orhidee, iriși, narcise, jerbera, lalele și ghiocei 

de baltă. Din acestea a format buchete, folosind pentru fiecare 

buchet același număr și același tip de floare. După realizarea 

buchetelor a constatat că i-au rămas 22 de flori, câte două sau 

trei din fiecare sortiment. Știind că s-a aprovizionat cu 3949 de 

flori, aflați numărul minim de flori pe care le-a pus într-un 

buchet și din câte tipuri au rămas câte 2 flori.  

Marius Farcaş 
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Subiectul II  

 Determinați numerele abbc  scrise în baza zece, care 

îndeplinesc  simultan condițiile:  

 a) 5 divide pe abbc   

 b) numărul ab  este număr prim și divide numărul bc . 

Mirela Marin 

Subiectul III  

 În jurul unui punct se formează 15 unghiuri, care au 

măsurile exprimate prin numere naturale consecutive. Aflați 

măsura celui mai mic dintre unghiuri. 

Un număr de „n” unghiuri formate în jurul unui punct au măsurile 

exprimate prin numere naturale consecutive. Aflați „n” știind că 

este un număr par. 

Luminiţa Merticariu 
 

Notă: Timp de lucru – 2 ore; 

Se vor redacta rezolvări complete pentru toate subiectele; 

Fiecare subiect se notează cu punctaje cuprinse între 2 şi 15. 
 

CLASA a VII-a 
 

Subiectul I 

 a) Determinați , ,x y știind că 
5 3

2  · –
2

x


  

5 – 3
–2  · 5 10 9 6

2
y   . 

 b) Determinați *n  astfel încât 144...4 , unde 

cifra 4 apare de n ori. 

 

Subiectul II  

 În trapezul ABCD, cu AB  CD, AB  CD și m( ADB) +  

+ m( DBC) = 180°. Știind că AD  BC = {E}, că: 
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c) Andrei marchează și el cu x fețele cubulețelor care formează 

cubul construit de el după același procedeu, apoi 

dezmembrează cele două corpuri și amestecă toate cubulețele 

existente la început. Care este probabilitatea ca alegând un 

cubuleț, din toate cele de pe masă, acesta să fie marcat cu x sau 

cu y? Care este probabilitatea ca acesta să aibă exact trei fețe 

marcate x sau cu y? 

 

Subiectul II  

 Fie   24503510 234  xxxxxf . 

 a) Să se determine , , ,a b c d  astfel încât  

      dxcxbxaxxf  . 

 b) Să se determine valoarea minimă a lui n  pentru 

care   0, .f x n x     

 c) Determinați trei perechi (a, b), –a , b , 

pentru care    bfaf  . 

Veronica Plăeșu 

 

Subiectul III  

 Triunghiul echilateral ABC se îndoaie de-a lungul 

medianei [AD] astfel încât A, B, C și D să devină necoplanare. 

 Notăm cu M, P, Q și S respectiv mijloacele segmentelor 

[AB], [BD], [CD] și [AC]. Dacă măsura unghiului determinat 

de dreapta PS și planul (DBC) este de 45°.  

 Aflați măsura unghiului BDC . 

Corina Stancu 

 

Notă: Timp de lucru – 2 ore; 

Se vor redacta rezolvări complete pentru toate subiectele; 

Fiecare subiect se notează cu punctaje cuprinse între 2 şi 15. 
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BAREME DE CORECTARE ȘI REZOLVARE 
 

CLASA a V-a 
 

Subiectul I 

1. a) Observă regula de formare a grupelor din cifre de 3 și 5 astfel : prima 

grupă are 2 cifre; a doua grupă are 3 cifre, a treia grupă are 4 cifre …..… 1p 

Determină cifra de pe poziția 21 ca fiind 3 ................................................ 2p 

b) Observă că fiecare grupă începe cu 3 și numărul de cifre din grupă este 2, 

3, 4, ...., 11 .................................................................................................. 1p 

Calculează suma 2 + 3 + ... + 10 = 54 ........................................................ 2p 

Finalizare: A zecea cifră de 3 este a 55-a din număr .................................. 1p 

      TOTAL I. 1 = 7p 

2. Observă că 81 = 3
4
 alune ........................................................................ 1p 

Găsește regula pentru a obține numărul minim: 3
4
, 3

5
, ..., 3

21
 ................... 1p 

Calculează 21 – 4 + 1 = 18 pokemoni ........................................................ 1p 

Observă că de la 3
21

 fiecare va dobândi un număr egal cu treimea celui 

dinaintea sa: 3
20

, 3
19

, ..., 3
12

 ........................................................................ 1p 

Calculează 20 – 12 +1 = 9 pokemoni ......................................................... 1p 

Finalizare 18 + 9 = 27 pokemoni ............................................................... 1p

      TOTAL I. 2 = 6p 

         OFICIU = 2p         TOTAL SUBIECTUL I = 15p 

Subiectul II 

1. Scrie relațiile: x  y  z  t = 0 și 𝑥𝑦𝑧𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅  = 𝑥𝑦̅̅ ̅  (𝑥𝑦̅̅ ̅ + 81) + 6 ..................... 1p 

Ajunge la relația 19𝑥𝑦̅̅ ̅ –  𝑥𝑦̅̅ ̅2 = 6 – t – 10z ................................................ 1p 

Observă că 6 > 10z  z = 0 ........................................................................ 1p 

Observă că 𝑥𝑦̅̅ ̅  (19 – 𝑥𝑦̅̅ ̅) < 6  19 – 𝑥𝑦̅̅ ̅ = 0 ............................................ 1p 

Obține t = 6 deci numărul 𝑥𝑦𝑧𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1906 ...................................................... 

1p 

Calculează 1906 + 58 = 1964 ..................................................................... 1p 

       TOTAL II. 1 = 6p 

2. Consideră m, n de parități diferite .......................................................... 1p 

Observă că în acest caz elementele lui A sunt impare ............................... 1p 

Observă că elementele lui B sunt numere pare .......................................... 1p 

Deduce că în acest caz A  B =  ............................................................. 1p 

Consideră m, n de aceeași paritate .............................................................. 1p 

Observă că în acest caz elementele lui A sunt multipli de 4 și elementele lui 

B sunt de forma M4 + 2 .............................................................................. 1p 

Finalizare A  B =  și în acest caz .......................................................... 1p 

                    TOTAL II. 2 = 7p  

                     OFICIU = 2p        TOTAL SUBIECTUL II = 15 p 
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