
          CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,REGALUL GENERAŢIEI XXI” 
     EDIŢIA a II-a – 18 OCT. 2008 
      Clasa a III-a 
 
                       Alege varianta corectă şi haşurează pe foaia de concurs: 

1. Oana şi Tudor au împreună 15 lei. 
Dacă fiecare mai primeşte 5 lei, vor avea în total: 
a) 20 lei  b) 25 lei  c) 10 lei  d) altă sumă 

 
2. Calculează: 

1000-83+17-4+3= 
a) 793   b) 799   c) 933   d) 927 

 
3. Cât este ”a“? 

a+a=100-34-6 
a) 60   b) 36   c) 30   d) 72 

 
4. Alin urmăreşte un documentar în 15 minute. 

10 copii urmăresc 2 filme cu aceeaşi durată în: 
a) 15 minute b) 10 minute c) 20 minute d) 30 minute 

 
5. Câte numere de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele:  2, 0, 5, 9 ? 

a) 17   b) 16   c) 14   d) 18 
 

6. O revistă are 36 de pagini. La numerotarea paginilor ei, cifra 3 s-a folosit de: 
a) 8 ori  b) 9 ori  c) 10 ori  d) 11 ori 

 
7. Dinu adoarme la ora 21: 00. Dacă se va trezi la ora 7: 00,  el va dormi: 

a) 14 ore  b) 8 ore  c) 10 ore  d) 11 ore 
 

8. Scăzătorul este 102, iar descăzutul este cu 119 mai mare. 
Diferenţa este: 
a) 119   b) 221   c) 17   d) 102 

 
9. Într-o urnă sunt 2 bile verzi, 3 bile albe şi 4 bile roz. 

Care e numărul minim de bile ce trebuie scoase pentru a fi siguri că avem cel puţin 
două de aceeaşi culoare? 
a) 3   b) 6   c) 7   d) 4 

 
10.  O napolitană costă 1 leu. Dacă pentru 3 napolitane şi 3 ciocolate plăteşti 12 lei, o 

ciocolată costă: 
a) 3 lei  b) 9 lei  c) 2 lei  d) 4 lei 

 
11.  Diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr de trei cifre identice este: 

a) 800   b) 899   c) 888   d) 885 
 

12.  Al şaptelea termen al şirului este: 
1    2    4    7    11    ...    ...   
a) 16   b) 15   c) 20   d) 22 



 
13.  Raul are de rezolvat adunarea  275+25=? 

 Din neatenţie, a efectuat scădere. Diferenţa obţinută este mai mică decât suma pe 
care trebuia s-o obţină: 
a) cu 275  b) cu 25  c) cu 50  d) nu putem şti 

 
14.  Adunând unui termen 12 şi scăzând din celălalt 18, numerele devin egale. La început, 

diferenţa lor era: 
a) 30   b)  6   c) 24   d) 36 

 
15.  De o parte şi de alta a unei alei s-au plantat 24 de brazi, la intervale de 4 m. 

 Aleea măsoară: 
a) 6 m  b) 96 m  c) 44 m  d) 28 m 

 
16.  Raluca şi Lavinia au împreună 27 de ani.  

 Câţi ani vor trece până vor avea împreună 35 de ani? 
a) 8 ani  b) 2 ani  c) 4 ani  d) 6 ani 

 
17.  Diana are un număr dublu de timbre faţă de Andra. Dacă Andra ar mai primi 30, ar 

avea tot atâtea timbre cât Diana. 
Câte timbre are Diana? 
a) 30   b) 15   c) 90   d) 60 

 
18.  Am avut 2 cutii cu câte 25 bomboane. Am luat câteva din prima, iar din a doua, câte 

au rămas în prima cutie. Câte bomboane mai am? 
a) 50   b) 25   c) 15   d) nu putem şti 

 
19.  Trei lăzi identice, pline cu mere, cântăresc 30 de kilograme. O ladă  plină şi două goale 

pe jumătate cântăresc împreună 22 kg.  
 Cât cântareşte lada goală? 
a) 10kg  b) 2 kg  c) 1 kg  d) nu putem şti 

 
20.  La câţi kilometri de acest indicator te vei afla la egală distanţă de oricare dintre cele 

două oraşe? 
 
 
 

a) 60 km  b) 140 km  c) 30 km  d) 70 km 
 
 

21.        Rezolvă integral pe foaia de concurs: 
 
Cei 126 de elevi ai claselor a III-a din şcoala noastră s-au înscris la cursuri de picturā, 

muzicā şi teatru. Ştiind cā 87 dintre ei nu cântā şi 89 nu picteazā, află câţi elevi 
frecventeazā fiecare curs? 

      
Succes! 

                                                                Iulia Samson, Ploieşti 
 

Ploieşti 40 km 
Bucureşti 100 km 



 
 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,REGALUL GENERAŢIEI XXI” 
EDIŢIA a II-a – 18 OCT. 2008 

Clasa a III-a 
 

Barem de corectare: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b c c d d d c d d a c d c a c c a b b c 

 
     
 
 
21. 
 
( 3 puncte) 
p + m+ t= 126                                       126 – 87  = 39 (m )  ( 5 puncte) 
p + t = 87  126 – 89  = 37 ( p)   ( 5 puncte) 
m+ t = 89 
 89 – 39 = 50 ( t )     ( 5 puncte) 
m = ? 
p  = ? 
t   = ? 

                     ( 2 puncte) 
                                                                                 R: m   = 39  

               p   =  37 
 t    = 50 



Concursul interjudeţean de matematică „REGALUL  GENERAŢIEI  XXI” 
Şcoala „Sfânta Vineri”, Ploieşti, Prahova, 18 octombrie 2008 

 
clasa a IV-a 

 
 Alegeţi varianta corectă şi haşuraţi pe foaia de concurs: 
 
 1. Ionuţ are 21 peşti: mari şi mici. Ştiind că fiecare peşte mare înghite câte doi peşti mici, 
în acvariu rămânând numai peştii mari, aflaţi câţi peşti mari are Ionuţ. 
a) 10   b) 11   c) 9   d) 7 
 
 2. Care este şesimea triplului sfertului numărului 648? 
a) 144   b) 81   c) 5 184  d) 324 
 
 3. Ultima cifră a numărului: 
A = 2 x 4 x 6 x 8 x .................. x 98                       este: 
a) 8   b) 4   c) 6   d) 0 
 
 4. Un grup de 41 schiori a plecat pe munte, mergând în şir indian. În timpul urcuşului 
Aurel constată că numărul schiorilor din faţa sa este egal cu o treime din numărul celor din 
spatele său. Al câtelea schior din şir este Aurel? 
a) al 9-lea  b) al 10-lea  c) al 11-lea  d) al 12-lea  
 
 5. Nouă stâlpi, aşezaţi în linie dreaptă, se află la distanţă egală unul faţă de celălalt. Se 
ştie că între primul şi al cincilea stâlp sunt 480 m. Ce distanţă este între primul şi ultimul stâlp? 
a) 1 080 m  b) 960 m  c) 840 m  d) 720 m 
 
 6. Trebuia să scazi 540 dintr-un număr, dar, din greşeală, tu ai adunat numărul cu 540. 
Care este diferenţa dintre rezultatul obţinut şi rezultatul corect?        
a) 540   b) 1 620  c) 1 080  d) 2 160 
 
 7. Suma a două numere este 19. Cea mai mare valoare a produsului lor este: 
a) 90   b) 100  c) 88   d) 98 
 
 8. O cutie plină cu mere cântăreşte 23 kg, iar pe jumătate goală 12 kg.  

Cât cântăreşte cutia goală? 
a) 2 kg  b) 3 kg  c) 1 kg  d) 4 kg 
 
 9. Mama are 4 copii: Ana, Barbu, Corina, Dan. Află ordinea în care s-au născut, ştiind că: 
Barbu este mai mic decât Dan, Corina este mai mare decât Ana, iar Dan este mai mare decât 
Ana, dar mai mic decât Corina.  
a) Corina, Dan, Ana, Barbu b) Corina, Ana, Dan, Barbu 
c) Dan, Corina, Ana, Barnu d) Corina, Ana, Barbu, Dan 
 
 10. Alege şirul în care numerele: 2 439,  9ab,  5 abc,   ab cde  sunt ordonate crescător: 
a) 9ab, 5 abc, 2 439, ab cde  b) 5 abc, 2 439, ab cde, 9ab 
c) 2 439, 5 abc, ab cde, 9ab  d) 9ab, 2 439, 5 abc, ab cde 
 



 11. Valoarea lui a din exerciţiul: 
100 – [28 + (2 x a + 18) : 3 – 5 x 6] x 9 = 46   este: 
a) 4   b) 3   c) 6   d) 5 
 
 12. La o serbare vin 20 elevi, băieţi şi fete. Primul băiat dansează cu 5 fete, al doilea cu 6 
fete, al treilea cu 7 fete, şi aşa mai departe. Ultimul dansează cu toate fetele.  

Câţi băieţi şi câte fete au venit la serbare? 
a) 10 băieţi şi 10 fete       b) 11 băieţi şi 9 fete  c) 8 băieţi şi 12 fete      d) 12 băieţi şi 8 fete 
 
 13. Suma vecinilor numărului x mărită de 6 ori este 96. Numărul x este: 
a) 8    b) 9   c) 7   d) 10 
 
 14. Cel mai mare număr natural scris cu două cifre care împărţit la un număr de o cifră dă 
restul 7 este: 
a) 99   b) 98   c) 97   d) 96  
 
 15. Într-o cutie am 14 bile galbene, 36 bile albastre şi 10 bile portocalii, toate de aceeaşi 
mărime. Câte bile trebuie să scot, fără să mă uit, pentru a fi sigur că am scos 5 bile portocalii? 
a) 55 bile  b) 50 bile  c) 51 bile  d) 54 bile 
 
 16. Câţi metri de sârmă sunt necesari pentru a împrejmui cu două rânduri de sârmă o 
grădină de formă dreptunghiulară cu lungimea de 30 m, lăţimea de 20 m, lăsându-se o poartă de 
5 m? 
a) 100 m  b) 190 m  c) 200 m  d) 210 m  
 
 17. O cămilă aleargă de 6 ori mai încet decât un jaguar. Jaguarul aleargă de 3 ori mai 
repede decât o antilopă. Distanţa parcursă de cămilă într-o oră va fi parcursă de antilopă în:  
a) 1 oră  b) 2 ore  c) un sfert de oră             d) o jumătate de oră  
 
 18. Un barcagiu trebuie să treacă peste un lac 19 turişti. La un transport, în barcă încap 
numai 4 turişti. De câte ori traversează lacul barcagiul pentru a transporta toţi turiştii pe partea 
cealaltă a lacului? 
a) de 5 ori  b) de 7 ori  c) de 9 ori  d) de 10 ori 
 
 19. Pentru a numerota o carte până la pagina 203, se foloseşte cifra 0 de: 
a) 35 ori  b) 34 ori  c) 33 ori  d) 32 ori 
 
 20. Un pepene cântăreşte cât 12 piersici. 6 piersici cântăresc cât 2 portocale. 2 portocale 
cântăresc cât o nucă de cocos. Un pepene cântăreşte cât: 
a) 2 nuci cocos b) 3 nuci cocos c) 4 nuci cocos d) 1 nucă cocos 
 
 Rezolvaţi integral pe foaia de concurs:  
 

21. Suma a trei numere naturale este 90.  
 Jumătatea celui de-al doilea număr reprezintă un sfert din primul, iar al treilea număr este 
de două ori mai mare decât al doilea. 
 Aflaţi numerele. 
 







CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATCĂ   
,,REGALUL GENERAŢIEI XXI’’, PLOIEŞTI, 18 OCTOMBRIE 2008 

CLASA a VII-a 
 

La problemele  1-20 indicati raspunsul corect ! Doar unul dintre cele patru răspunsuri este 
corect. 
1. Rezultatul calculului : 
 
               )20082007(...)65()43()21(2008   este : 
A)   1001 ;             B) 1004 ;         C) 2010 ;                  D) 3012 ;                     
 
2. În urma unui sondaj 500 de persoane au răspuns prin DA sau NU  la două întrebări ; 375 
dintre ele au răspuns DA  la prima întrebare ; 275 au răspuns DA la a doua întrebare şi 40 au 
răspuns NU la ambele întrebări. Câte persoane au răspuns DA la ambele întrebări ? 
 
A)   95 ;             B) 125 ;         C) 185 ;                  D)190 ;                     
 
3. Rezultatul calculului  (|22997-31998|+8999) :(-729)333 este egal cu : 
 
A)   -1 ;             B) +1 ;         C) -3 ;                  D) +2 ;                     
4. Cel mai mic număr natural n pentru care numărul 663332 248   nnna  este divizibil cu 
numărul 200620072008 222 b este : 
A)   332 ;             B) 333 ;         C) 334 ;                  D) 301 ;                     
 

5. Fie numărul  
2008...321

1
...

321

1

21

1








a . Atunci a este egal cu : 

A)   
2009

2007
 ;             B) 

2008

2007
 ;         C) 

2008

1
 ;                  D) 

2009

2008
 . 

6. În fiecare an preţul unui obiect  se majorează cu 25%. În prezent obiectul costă 6250 lei. 
    În urmă cu 3 ani obiectul costa : 
 
A)  3500 lei ;             B) 3200 lei ;         C) 4200 lei ;         D) 2500 lei ;     
 
7. Numerele naturale a şi b verifică ecuaţia 2 2 65.a b+ = Atunci suma dintre a şi b  este egală cu : 
A) 5  ;             B) 6 ;         C) 7 ;         D) 10 . 
 

8. Dacă 5
3

57





ba

ba
, atunci 

a

b

b

a
  este egal cu : 

A)  10,1 ;             B) 1,01 ;         C) 11,1 ;         D) 10,11 . 
 
9. În ABC  fie G centrul de greutate, cmAB 10 , cmBC 8  şi D mijlocul lui (BC). 
Dacă AG= 6 cm, atunci perimetrul triunghiului ABD este egal cu: 
A)  18 cm ;             B) 22 cm ;         C) 25 cm ;         D) 23 cm. 
 
10. În ABC  cu oCmBm 60)()(  , fie M şi N mijloacelelaturilor AB respectiv AC. 
Prelungim MN cu NP=MN. Atunci )( APMm   este egală cu : 

A)  o45  ;             B) o30 ;         C) o60  ;         D) o75 . 
 
 



11. În ABC  cu AB=7 cm şi AC=5 cm.  Fie dreapta d paralela prin A la BC. Bisectoarele 
unghiurilor ABC  şi  ACB taie dreapta d în E respectiv în F. Atunci EF are lungimea de : 
A)  10 cm ;             B) 15 cm ;         C) 12 cm ;         D) 8 cm .     
 
12. Fie ABC  în care lungimile laturilor AB, AC şi BC sunt proporţionale  cu numerele 5, 5 şi 
respectiv 3. Fie BCAD  , )(BCD  şi (E ADÎ  astfel încât AE=AB. Fie BEAM   şi 

, ,AN EC M BE N EC^ Î Î .Dacă perimetrul triunghiului ABC este egal cu 26 cm, atunci MN este 
egal cu: 
A)  6 cm ;             B) 9 cm ;         C) 5 cm ;         D) 3 cm .   
 
13. În ABC  în care oBm 90)(   şi oCm 90)(  fie BCAD  , )(BCD  şi   )(CDE  
astfel încât AB=BE. Dacă )()( DAEmCAEm  , atunci )( BACm  este egală cu : 

A)  o60  ;             B) o90 ;         C) )()( CmBm   ;         D) )(3 BADm  . 
 
14. Fie ABC  în care ( ) 90om AĐ = şi ( )m BR = 075 . Se ia punctul D pe BC astfel încât AD BC^ . 
Atunci lungimea segmentului AD este egală cu: 

A)
2

BC  ;    B)
3

BC ;    C) 
4

BC  ; D) 
5

BC  

 
15. Fie ABC un triunghi isoscel în care AB=AC. Notăm cu P simetricul punctului B faţă de 
punctul A.Măsura unghiului BCPR este egală cu : 
A) 090 ;         B) 060 ;         C) 045 ;         D)300 . 
 
16. Se consideră numărul 2002 40074 5 280.A = × + Suma cifrelor  lui A este egală cu: 
A) 5        B) 6               C) 7            D) 18. 
 

17. Fie mulţimea M=
23

{
10

n

n

+

+ | }n NÎ Numărul de numere naturale din M este egal cu: 

A)1;         B) 2;         C)3;         D)4 . 
 
18.Fie poligonul în formă de stea ca în figura alăturată. Calculând 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )m A m B m C m D m E+ + + +R R R R R  obţinem: 
A)900;         B) 1800;         C)1200;         D)3600 . 
 
19.Fie a=275 ; b=750; c=3100. Atunci avem: 
A)a<b<c         B) a<c<b         C)c<a<b         D)b<c<a 
 
20. Se dă numărul A=1+3+32+33+...+32007.Atunci penultima şi ultimacifră ale lui A sunt : 
A)2şi 0;         B) 2şi 2;         C)8şi 0;         D)4şi0. 
 

Propuse  de prof. Gabriel TICA, Băileşti, Dolj şi prof. Gheorghe CRĂCIUN, Ploieşti 
 
La problema XXI se cere rezolvarea completă! 
XXI.  Se dă A un număr natural scris în baza 10 având 2001 cifre dintre care una este egală cu 1 
iar celelalte sunt egale cu 2. Arătaţi ca A nu este număr prim. 

I. Crăciun, Ploieşti 
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GRILA DE RĂSPUNSURI 
 A B C D 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     



20     
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