
 

SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA VINERI” PLOIESTI 

CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICĂ,,REGALUL GENERAŢIEI XXI“ 

EDIŢIA a VII- a, PLOIEŞTI, 19 OCTOMBRIE 2013 

CLASA a III- a 

 

Alege varianta corectă şi haşurează pe foaia de concurs: 
 

1.  Am 1 bancnotă de 10 lei. Cumpăr 1 creion de 1 leu şi 1 caiet de 3 lei. Pot primi restul: 

a) 2 bancnote                                   b) 5 bancnote                                c) 4 bancnote                   d) 1 bancnotă 

 

2. Alaltăieri a fost duminică, 26 februarie, dintr-un an bisect. Ce dată va fi poimâine? 

a) 28 februarie         b) 30 februarie                          c) 1 martie             d) 2 martie 

 

3. Dacă Andrei are 7 ani, iar Codrin are 9 ani, peste câţi ani suma vârstelor acestora va fi de 22 de ani? 

a) 4 ani                                b) 5 ani                                    c) 6 ani                             d) 3 ani 

 

4. Care este predecesorul celui mai mare număr natural de 3 cifre, dacă suma cifrelor acestuia din urmă este 11? 

a) 923                                b) 920                                        c)  922                             d) 919 

 

5. Dacă Marin i-ar da un sfert din suma pe care o are lui Ion, atunci acesta din urmă ar avea tot atât cât i-ar rămâne 

lui Marin. Câţi lei are Marin, dacă împreună au 60 de lei? 

a) 30 lei                                              b) 40 lei                                   c) 20 lei                         d) 50 lei 

 

6. La suma numerelor a, b, c,d adăugaţi cel mai mic număr impar, cu suma cifrelor 4. Cât obţineţi, dacă a este cu 5 

mai mare decât b, b este sfertul lui c, c este jumătatea lui d, iar d este cu 968 mai mic decât 1000? 

a) 64                                      b) 61                                 c) 74                             d)  51 

 

7. Este ora 8 şi un sfert. În urmă cu o oră şi 45 de minute era ora: 

a) 7                                   b) 6 şi 45 minute                          c) 6 şi 15 minute             d) 6 şi 30 de minute 

 

8. În două cutii erau 60 de bile. În prima cutie erau 36 de bile. Câte bile trebuie să punem din prima cutie în a doua 

cutie pentru ca în cele 2 cutii să fie număr egal de bile? 

a) 12                              b) 6                                    c) 24                           d) 20 

 

9. Băiatul surorii tatălui meu este pentru sora mea: 

a) nepot                                   b) văr                                  c) frate                            d) unchi 

 

10. Dacă două din trei numere consecutive au suma 25, atunci suma celor 3 numere poate fi: 

a) 40                                        b) 26                                     c) 41                                 d) 39 

 

 

11. Din cei 91 de elevi din clasele a III-a, 53 vor merge la teatru, cu 29 mai mulţi decât numărul celor care vor merge 

la film, iar restul merg la concert. La concert vor merge: 

a) 14                                     b) 38                                               c) 48                               d) 24 

 



 

 

12. Într-o cutie sunt 7 bile roşii, 8 bile verzi şi 9 bile albastre. Câte bile trebuie să scoată Teo din cutie, fără a se uita, 

ca să fie sigură că a scos 3 bile albastre? 

a) 15                                     b) 16                                              c) 18                                d) 17 

13. Câte valori poate avea ,,a’’ în relaţia: 23<a+16 ≤33 

a) 11                           b) 10                                 c) 9                                  d) 8 

 

14. Într-un şir de copii, al cincilea copil este Mihai, iar penultimul este Cristian. Câţi copii sunt între Mihai şi Cristian, 

dacă şirul are 25 de copii? 

a) 17                                                   b) 19                                               c) 18                               d) 20  

 

15. Un bidon de 20l de apă trebuie golit. Se toarnă lichidul în 10 sticle de jumătate de litru şi mai sunt necesare sticle 

de 5 litri în număr de: 

a) 1                                   b) 0                                                    c) 4                                  d) 3 

 

16. Cuvintele: ALIN     BARBU     CLAUDIU      DORA  sunt aşezate după o anumită regulă. Urmează cuvântul: 

a) ELIAN                                   b)  EMANUEL                                   c)  EMILIA                        d) ELIZA 

 

17. Într-o clasă sunt 25 de elevi. Care este numărul maxim de copii născuţi în aceeaşi lună, ştiind că in fiecare lună 

sunt născuţi cel puţin doi? 

a) 4                                   b)  2                                             c) 3                                  d) 5 

 

18. Completaţi şirul cu încă 3 numere, apoi aflaţi diferenţa dintre al III-lea şi penultimul număr. 

1 2 4 8 __ __ __ 

a) 60                                   b) 8                                       c) 28                               d) 36 

         

19. Pentru conservele de la o cantină s-au cumpărat 31 de kg de gogonele în săculeţi de câte 5kg şi 8kg. Câţi săculeţi 

s-au cumpărat? 

a) 3                                       b) 5                                       c) 4                             d) 6 

 

20. Cu banii pe care îi are, Florin poate cumpăra un dicţionar şi îi mai rămân 117 lei. Dacă ar mai avea încă 15 lei, ar 

putea cumpăra 2 dicţionare. Câţi lei a avut Florin? 

a) 249                                        b) 264                                               c)  132                            d) 244 

 

 

Rezolvă integral pe foaia de concurs: 

21. Mihai are o sumă de bani. După ce cumpără un joc, rămâne cu jumătate din sumă. Îi dă surorii sale 20 de lei şi 

vărului său 10 lei, iar din rest, jumătate îşi păstrează şi ultimii 60 de lei îi împrumută mamei. Câţi lei a avut la 

început? 

SUCCES! 

 

 

 



SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA VINERI” PLOIESTI 

CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICĂ,,REGALUL GENERAŢIEI XXI“ 

EDIŢIA a VII- a, PLOIEŞTI, 19 OCTOMBRIE 2013 

CLASA a IV-a 

 

 Alege varianta corectă și hașurează pe foaia de concurs. (Numai o variantă este corectă !) 

 

 1. În înmulţirea 2𝑎41̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ x a= 702𝑎, valoarea lui a este: 

                        A. 3                 B. 4               C. 1                 D. 0                 

 

 2. Dacă a – 9 = b + 9 = c – 10 = d + 10 = e – 1, cel mai mare număr este: 

  A. a                B. b               C. c      D. d                

 

 3. Se dă şirul:    XLIX         XLVIII          XLVI            XLIII      ......       ......        .......  

                Al şaptelea termen al şirului este: 

A.  XXIX     B. XXX    C. XXVIII     D. XXI            

 

            4.         78 → 15 → 6                      a – b = ? 

                      296 → 17 → 8 

                    1407 → 12 → 3 

                  20408 →   a → b    

A. 9                   B. 5              C. 14                D. 19               

                  

 5. Dacă o cărămidă şi o jumătate de cărămidă cântăresc, la un loc, 6 kg, cât cântăresc 5 cărămizi şi 

jumătate? 

A. 18 kg     B. 33 kg   C. 20 kg      D. 22 kg          

 

 6. Într-o încăpere sunt 10 copii, o pisicuţă şi o păpuşică. Fiecare persoană dă mâna  cu fiecare. Câte 

strângeri de mână au loc? 

A. 90      B. 100          C.55                 D.45                

 

7.  Produsul a două numere naturale este 5. Cu cât este mai mare suma celor două numere faţă de 

câtul lor?  

A. cu 0                B. cu 1         C. cu 5                 D. cu 2            

 

 8. Pregătindu-se pentru concurs, doi colegi au rezolvat o problemă dificilă. Fiecare dintre ei a 

explicat-o altor 3 colegi. Fiecare dintre aceştia din urmă a explicat-o colegului de bancă. Câţi copii ştiu să 

rezolve problema? 

                     A. 12               B. 13            C. 16                 D. 14               

 

 9. La o masă pătrată pot sta 4 persoane. La o petrecere s-au aşezat 10 mese pătrate, una lângă alta, 

astfel încât să formeze o masă lungă, dreptunghiulară. Câte persoane pot sta la această masă? 

                    A. 20    B. 40  C. 21       D. 22               

 

10.  Se scriu în ordine crescătoare toate numerele formate din cinci cifre, fiecare având suma cifrelor  

41. Care e numărul aflat pe locul cinci? 

    A. 69998    B. 59999 C. 68999       D. 69899          

 

11. Într-o cutie sunt bile numerotate de la 1 la 30. Care e cel mai mic număr de bile ce trebuie scoase,  

fără a privi în cutie, pentru a fi siguri că printre ele se află cel puţin o bilă al cărei număr se împarte exact  

la 6? 

                      A. 26    B. 25   C.  5         D.  6                 



 

12. Numărul care reprezintă ultimele trei cifre ale sumei 2 +22 +222+ ……  +22……… . . 2⏟         este: 

                                                                                                                               de 10 ori 

A.  200            B. 222               C. 800               D. 220               

    

13. Într-un orăşel de munte, din 100 de case de locuit, 37 sunt construite din piatră, 17 sunt din lemn,  

iar restul, din alte material de construcţie. Știind că orăşelul are 1000 de case, câte sunt construite din alte 

materiale? 

A. 660   B.  560     C. 460       D. 920               

 

         14. Cu o treime din banii pe care îi am cumpăr 4 caiete. Cu un sfert din banii rămaşi, pot cumpăra 3 

pixuri a câte 4 lei bucata. Care e preţul unui caiet? 

  A. 6 lei   B. 8 lei               C. 3 lei              D. 4 lei               

 

          15. Un greiere parcurge în 2 minute un sfert din jumătatea drumului către casa furnicii. Care e cel mai 

scurt timp în care poate căra cele 10 boabe împrumutate de la furnică, ştiind că nu poate duce mai mult de 2 

boabe deodată şi că, după fiecare cursă (dus-întors), se odihneşte un minut? 

                        A.160 minute   B. 164 minute    C. 165 minute     D. 324 minute   

 

          16. Un elev îşi  propune să rezolve toate problemele dintr-o culegere într-o săptămână. Dacă ar fi 

rezolvat zilnic cu 6 probleme mai  puţin, ar fi terminat cu 3 zile mai târziu. Câte probleme are culegerea? 

 A. 100  B. 189    C. 98                  D. 140                

 

         17.  Care este diferenţa dintre cel mai mare număr de forma  𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅, în care a + b = 9 şi b – c = 1 şi cel 

mai mic număr de forma 𝑑𝑒𝑓̅̅ ̅̅ ̅, in care d + e = 8 şi e – f = 2? 

A. 635  B. 101   C. 646       D. 645              

 

         18. Află dublul numărului 𝑎𝑏̅̅ ̅, ştiind că ( 𝑎𝑏̅̅ ̅ + 𝑐𝑑̅̅ ̅) : 2 x 2 + 10 = 100 şi 𝑎𝑏̅̅ ̅ = 2 x 𝑐𝑑̅̅ ̅ 
A. 120  B. 30   C. 60        D. 90                 

 

         19. În livada bunicilor sunt 46 de pomi: meri, peri si pruni. Știind că la 8 meri corespund 3 peri, iar la 6 

peri corespunde un prun, află cu câţi sunt mai mulţi merii decât prunii din livadă? 

                        A. cu 12           B. cu 10          C. cu 20       D. cu 30            

 

        20.  În vacanţă, clasa noastră a dedicat două zile curăţeniei. În prima zi au venit 21 de elevi, iar a doua zi 

cu 4 mai mulţi. Știind că 20 dintre elevi au venit în ambele zile, iar 2 n-au venit deloc, află câţi elevi sunt în 

clasă?  

A.28             B.  30            C. 26        D. 27              

 

 

        21.   Rezolvă integral pe foaia de concurs: 

          

                La concursul Regalul Generaţiei XXI s-au înscris 244 de elevi din clasele a III-a şi a IV-a. Dintre 

concureţi, 93 nu sunt băieţi şi 91 nu sunt în clasa a IV-a. Dacă ar mai veni 2 fete de clasa a III-a şi s-ar retrage 

5 fete de clasa a IV-a, numărul fetelor din clasa a III-a ar reprezenta jumătate din numărul fetelor de clasa a 

IV-a.  

              Știind că la clasele a IV-a au fost premiaţi a opta parte dintre băieţi şi 11 fete, iar la clasa a III-a au 

primit premii un sfert dintre fete şi 10 băieţi, află câte premii s-au primit, în total?  

 

                                                                                                                            Succes!  



SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA VINERI” PLOIESTI 

CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICĂ,,REGALUL GENERAŢIEI XXI“ 

EDIŢIA a VII- a, PLOIEŞTI, 19 OCTOMBRIE 2013 

CLASA a V- a 

1. Dacă a, b, c sunt cifre consecutive şi a<b<c, atunci numerele de forma 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ sunt în număr 

de: 

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 
 

2. Un număr este de 7 ori mai mic decât altul, iar suma celor două numere este 144. Atunci 

diferenţa dintre numărul mai mare şi numărul mai mic este egală cu: 

A.  126 B. 108 C. 112 D. 18  

3. Dacă x – y = 25 şi x – z = 16, atunci: 

A. z < y < x B. x > z > y  C. x > y >z  D. y > z > x  

4. Cel mai mic număr natural cu suma cifrelor egală cu 2013 este numărul: 

A. 111…1⏟     

 2013 cifre 

B. 699…9⏟   

         223 cifre 

 

C. 7899…9⏟   

           222 cifre 

D. 100…0⏟  1013 

         123 cifre 

5. Cea mai mică valoare a lui a pentru care are loc egalitatea 𝑎𝑎𝑏𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – 𝑎𝑏𝑏𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅= 500 este: 

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 

6. Un dreptunghi şi un pătrat au acelaşi perimetru, iar lungimea dreptunghiului este de două 

ori mai mare decât lăţimea sa. Dacă latura pătratului este de 30 m, atunci lungimea 

dreptunghiului este egală cu: 

A. 20 m B. 120 m C. 60 m D. 40 m 

7. Soluţia ecuaţiei: x · ( 1 + 2 + 3 + 4) = ( 1 + 2 + 3 + … + 20) : ( 1 + 2 + … + 6) este: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

8. Suma dintre un număr natural şi predecesorul său este mai mare cu 19 decât succesorul 

său. Produsul celor trei numere este: 

A. 7980 B. 9240 C. 990 D. Alt număr 

9. Ana şi Ştefan au împreună 75 lei. Dacă Ana cheltuieşte dublu faţă de Ştefan, fiecăruia îi 

rămân 15 lei. Ana a avut la început suma de: 

A. 45 lei B. 50 lei C. 60 lei D. 30 lei 

10. Într-o zi, un elev începe programul școlar la ora 8 și 30 de minute. Programul conține 4 

activități a câte 50 de minute. Dacă fiecare activitate este urmată de câte o pauză de 15 

minute, atunci programul școlar se termină la ora: 

A. 12.15 B. 12.45 C. 13.00 D. 12.35 

11. Dacă a şi b sunt numere naturale care verifică egalitatea 𝑎𝑎̅̅̅̅  · ( b · b – a) = 2013, atunci b 

este egal cu: 

A. 6 B. 32 C. 8 D. 31 

12. Termenul necunoscut n din egalitatea: 

3333 – { 𝑎𝑎̅̅̅̅ : a + [( n–𝑏𝑏𝑏𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ : b) + 333 : 3] + 333 + 33 : 3} · 3= 1263, este egal cu: 

A. 2013 B. 2116 C. 1335 D. 2012 

 

13. O carte ,,ciudată”este o carte în care numerotarea paginilor se face strict crescător, cu 

numere formate numai din cifre impare. Numărul scris pe a cincizecea pagină a unei cărţi 

,,ciudate” este: 

A. 179 B. 719 C. 111 D. 135 

 

 



14. Se dau numerele 353𝑎17̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   şi  3𝑏4739̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Se înlocuiesc literele cu cifre astfel încât primul 

număr este mai mare decât al doilea. Numărul soluţiilor este egal cu: 

A. 5 B. 4 C. 40 D. 50 

15. Fie n un număr natural, n ≥ 3. Ordonând crescător numerele 2n + 3, 3n + 2, 4n + 1, n + 5 

şi 5n, numărul din mijloc este egal cu: 

A. 4n + 1 B. 5n C. 2n + 3 D. 3n + 2 

16. Rezultatul calculului 9 + 99 + 999 + … + 99…9⏟   + 2013 este egal cu:                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                   2013cifre 

A. 11…1⏟   

2014cifre 

B. 11…1⏟  0 

2013cifre 

C. 1…1⏟  09097 

2009 cifre 

D. 10…0⏟   

2014 cifre 

17. Calculând S = 
1

2
din 4 + 

2

3
din 6 + 

3

4
din 8+… + 

2013

2014
din 4028 se obţine numărul: 

A. 8100312 B. 4050156 C. 4054182 D. 8108364 

18. Dacă a, b, c sunt numere natural astfel încât a+ b+ c = 57 şi 2·a + b + 2·c = 73, atunci 

produsul numerelor a + c şi 5·a + 2·b + 5·c  este egal cu: 

A. 130·16 B. 203·6 C. 162·16 D. 285·6 

19. Care este cel mai mare număr de pătrate cu latura de 1 cm care se pot tăia din hârtia din 

figura următoare? 

 4cm      

   2cm    

4cm     3cm  

1cm       

 2cm      

       

A. 34 B. 41 C. 42 D. 16 

20. Dacă adăugăm la dreapta unui număr cifra 0, atunci obţinem un număr cu 4626 mai mare. 

Acest număr: 

A. este 462 B. este 514 C. este 626 D. nu există 

 

Rezolvaţi integral pe foaia de concurs: 

21. Monica îi spune colegei sale, Cristina: ,,Peste 12 ani, voi avea vârsta pe care o avea acum 

10 ani tatăl meu, iar peste 10 ani vârsta mea va fi de două ori mai mică decât cea a tatălui 

meu. Câţi ani am?” 

a) Ce ar trebui să răspundă Cristina pentru a indica vârsta reală a Monicăi? Justificați. 

b) Ce vârstă va avea tatăl Monicăi când aceasta va împlini 18 ani? 
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CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICĂ,,REGALUL GENERAŢIEI XXI“ 

EDIŢIA a VII- a, PLOIEŞTI, 19 OCTOMBRIE 2013 

CLASA a VI- a 

      1)  Se considera fractiile 
2013

2015
;

2010

2012
;

2012

2014
;

2011

2013
; mai mare este fractia: 

𝐴.
2013

2015
                  B. 

2010

2012
                     C. 

2012

2014
                D. 

2011

2013
 

       2) Cate fractii ireductibile de forma  
𝑎

35
  sunt mai mari decăt 

1

3
 si mai mici decăt  

1

2
 : 

A. 4;       B. 3;                      C. 6;      D. o infinitate;  

       3) Rezultatul calculului 96:(3∙32∙39)-90 este: 

A. 3;      B. 0;                                 C. 1;         D. 9; 

        4)  Fie A şi B doua mulţimi. Daca A∩B are 4 elemente, A-B are 2 elemente, iar A∪B are 9 elemente, atunci 

mulţimea B are: 

A. 4 elemente;  B. 5 elemente;  C. 6 elemente;  D. 7 elemente 

          5)  Ceasul din figură este in urmă cu 72 de minute. Ora exactă este? 

A.855;    B. 907;  C. 1001;  D. 730; 

         6) Numarul cifrelor numarului N=82∙56  este: 

        A.8;      B. 7;              C. 6;              D. 5; 

        7) Se considera numarul natural  

S=12+22∙32+42∙52∙62+72∙82∙92∙102+112∙122∙132∙142∙152+.....................+562∙572∙582∙........∙662 

Suma dintre numarul termenilor lui S si ultima cifra a lui S este: 

       A.16;                B. 17;  C. 18;             D. 19; 

       

  8) Un tren care merge cu viteza de 54 km/h ajunge din urma un calator, care merge in acelasi sens cu viteza de 

6 km/h si il depaseste in 6 secunde. Lungimea trenului este: 

      A.60m;    B. 80m;  C. 100m;  D. Nu putem preciza; 

 

        9) Rezultatul calculului [765:756+(56)7+67∙65]:[312∙(23)4+76∙73+(257)3] este: 

       A.0;    B. 1;              C. 3;             D. Alt numar; 

 

       10) Daca pentru a colora întreg cubul se folosesc 9 kg de vopsea pentru a colora partea alba se folosesc : 

 

A.2 kg;     B. 3 kg; C. 4,5 kg; D. 6 kg; 

  

 

 

 

 

 

 

        

 



11)Numerele de forma     a b a c     îndeplinesc condiţia că suma  cifrelor este egală cu numărul  format  de  

ultimele  2 cifre.  Ele sunt în număr de : 

       

A.7                               B. 8                       C.  9                             D. 10 

 

       12)Egalitatea   0, (a) + 0,0(a) = 0,8(5)  are loc pentru  a  egal  cu: 

 

A. 5                             B.  6                       C.  7                            D.  8 

 

       13) Elevii unei clase schimbă poze între ei.   Fiecare  dă o poză la fiecare.  Ştiind că s-au împărţit  în total 

240 poze în clasă sunt: 

A.16 elevi                      B. 14 elevi               C. 18 elevi                D. 20 elevi 

 

       14) Se consideră punctele coliniare A, P, Q, B  (în această ordine) 

Se ştie că AB=4PB=12QB.  M este mijlocul lui  AP  iar  N  mijlocul lui  QB.   

Dacă  MN = 5,6cm,  atunci  2·AB  are: 

               

A.16cm                         B. 14,9cm                C. 19,2cm                D. 20,5cm 

 

15) Numărul numerelor raţionale pozitive reprezentate prin fracţia cu numitorii 22x52x192 cuprinse între  
17

19
ş𝑖

18

19
  

este : 

          A. 0 ,                                B. 1899,                               C. 1900,                                  D. 1902  

 

16) 2 automobile pornesc din acelaşi punct, la aceeasi oră, pe acelaşi  traseu , cu aceeaşi viteză, parcurg 200 Km 

în 3 ore. 

5 automobile mergând cu aceeaşi viteză în aceleaşi condiţii vor parcurge distanşa de 500 Km în: 

 

A. 3h,                             B.   6h şi 30 min.                               C.  5h                          D.  7h şi 30 min. 

 

17) Diferenţa a două segmente este de 125 cm. Dacă 
1

2
 din lungimea unuia este cât 

3

4
  din lungimea 

celuilalt, atunci cel mic are lungimea de: 

 

A. 225 cm,                            B.  250cm,                      C.  275cm,                          D.  200cm 

 

18) Pe o dreaptă se găsesc  A1,  A2,  ............An  puncte distincte în această ordine.  Numărul semidreptelor 

distincte de pe dreapta ce se pot scrie cu aceste litere este: 

A.2(n-1)                           B. A(n-1)                         C. n(n-1)                              D. n(n+1)  

19) Pe segmentul AB de lungime 1 se consideră punctele A1,  A2,……….An  astfel ca:  A A1=
2

3
𝐴 𝐵;AЄ(A B) 

A1 A2 = 
2

3
 A1 B,   A2Є(A1 B)………….An-1An=

2

3
An-1 B,    AnЄAn-1B  lungimea segmentului An B este: 

A.    
2

3𝑛−1                               B. 
1

3𝑛−1                              C.
1

3𝑛                            D.  
2𝑛

3𝑛 

20) Notăm cu A produsul numerelor de la 1 la 2013, din care am exclus toate numerele care se divid cu 5.  

a) Care este ultima cifră a numărului A? 

A) 0                              B) 5                             C) 4                             D) 6 

 

 21)  a) Găsiţi două numere naturale distincte, a<b, pentru care 
1

𝑎
 + 

1

 𝑏
 = 

1009

 2014
 

        b)Să se arate că există cinci numere naturale distincte, n1, n2, …………,n5  pentru care 
1

𝑛1
+

1

𝑛2
+

1

𝑛3
+

1

𝑛4
+

1

𝑛5
=

1009

2014
 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTA VINERI” PLOIEȘTI 

CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICĂ,,REGALUL GENERAŢIEI XXI“ 

EDIŢIA a VII- a, PLOIEŞTI, 19 OCTOMBRIE 2013 

CLASA a VII- a 

1. Dacă 
1

𝑎1+1
+

2

𝑎2+2
+

3

𝑎3+3
+

4

𝑎4+4
+

5

𝑎5+5
+

6

𝑎6+6
= 6 atunci valoarea expresiei 

𝑎1

𝑎1+1
+

𝑎2

𝑎2+2
+

𝑎3

𝑎3+3
+

𝑎4

𝑎4+4
+

𝑎5

𝑎5+5
+

𝑎6

𝑎6+6
 este: 

A. 1 B. 6 C. 0 D.-1 

 

2. În triunghiul oarecare ABC, în care AD⏊BC, D∈ (BC), CE⏊AB, E∈(AB), AD∩CE={H}, iar m(⊀AHC)=1160. 

Ştiind că m(⊀HAC) este triplul măsurii ⊀ACH atunci m(⊀BAC) este egală cu: 

A. 600 B. 650 C. 700 D. 740 

 

3. Fie triunghiul echilateral ABC şi E simetricul lui B față de dreapta AC, iat F simetricul lui C față de dreapta AB. 

Valoarea raportului  
𝐴𝐴𝐵𝐸+𝐴𝐴𝐹𝐶

𝐴𝐴𝐵𝐶
  este: 

A. 2 B. 1 C. 8 D. 0 

 

4. În triunghiul ABC, D piciorul înălțimii din C, D ∈(AB). Dacă se cunoaşte valoarea raportului 
𝐴𝐶

𝐴𝐵
∙
𝐵𝐶

𝐶𝐷
= 1, atunci 

măsurile unghiurilor A, B şi C ale triunghiului ABC sunt direct proporționale cu: 

A. 1, 7, 9 B. 2, 3, 4 C. 2, 4, 5 D. 2, 4, 6 

 

5. Fie x, y, z ∈ ℕ. Dacă 5x-4z=5y atunci: 

A. 20|(5xz-yz) B. 15|(2xz+6yz) C. 14|z(x+2y) D. 25|(xz-y) 

 

6. Numărul N=2n+4∙5n-7, (∀)n𝜖ℕ este divizibil cu: 

A. 2 B. 10 C. 9 D. 5 

 

7. Numărul 72009-72008-72007este  multiplu de: 

A. 2007 B. 2008 C. 2009 D. 77 

 

8. Fie două drepte  paralele a şi b. O dreaptă c intersectează dreapta a în A şi dreapta b în B. Bisectoarele a două 

unghiuri interne şi de aceeaşi parte a secantei c se intersectează în C. Din C se construiesc perpendiculare pe a, 

b, c ale căror picioare sunt E, F, respectiv G. Atunci: 

A. AB=AE+BF B. AB=CG+BA C. AB=EF D. AC=BC=AB 

 

9. Într-un dulap sunt căni de culoare roşie şi căni de culoare albă. Probabilitatea de a lua din dulap o cană roşie este 

de  
1

7
. Se ştie că în dulap nu sunt mai mult de 25 de căni albe. Câte căni roşii şi câte căni albe pot fi dulap, din 

variantele următoare: 

A. (1,7) B. (2,2) C. (3,9) D. (4,24) 

 

10. Pe segmentul RQ fixăm punctele M, N şi P astfel încât RM=0,25∙RQ, NQ=
7

8
∙RQ , MP=50% ∙RQ. Ordinea 

punctelor pe segment este: 

A. R,M,N,P,Q B. R,M,P,N,Q C. R,P,M,N,Q D. R,N,M,P,Q 

 

11. Fie pătratul ABCD și punctele M și N, unde M∈(BC), N∈(AD) și AC∩MN={O}, astfel încât m(⊀MND)=600. 

Atunci m(⊀COM) este egală cu : 

A. 100 B. 150 C. 300 D. 450 



 

12. Produsul vârstelor copiilor vecinilor mei este de 1664. Cel mai mare are vârsta egală cu dublul vârstei celui mai 

mic. Câți copii au vecinii mei? 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

 

13. La concursul de matematică “Regalul Generației XXI”, anul acesta numărulcandidaților a crescut cu 32% față 

de anul precedent. Anul trecut erau 55% băieți, iar anul acesta numai 50%. În raport cu anul trecut, numărul 

băieților: 

A. a crescut cu 32%     B. a scăzut cu 5%            C. a crescut cu 20%        D. a rămas la fel 

    

14. Se scriu numerele natural nenule unele după altele 1234567891011121314……. . A 1993-a cifră este: 

A. 8 B. 7 C.  6 D. 5 

 

15. Un automobil pleacă din Ploieşti către București la ora 12.00, cu 90km/h. La ce oră va întâlni un biciclist plecat 

în aceeaşi direcție la ora 7.00 cu 15km/h? 

A. Intre 1300şi 

1330 

B. Intre 1200şi 

1230 

C. 1230 D. 1300 
 

 

16. Care este măsura unghiului unui triunghi dacă bisectoarele celorlalte două unghiuri formează un unghi de 1100? 

A. 300 B. 400 C. 450 D. 700 

 

17. Dacă A reprezintă 10% din B, B reprezintă 20% din C,C reprezintă 30% din D, D reprezintă 40% din E, atunci 

valoarea raportului  
𝐴

𝐸
  este egală cu: 

A. 7 B. 
3

2
 C. 

3

200
 D. 

3

1250
 

 

18. Fie un paralelogram ca în figura alăturată. Care este valoarea lui x? 

 

A. 500 B. 650 C. 600 D. 750 

 

19. Fie numărul a=2011∙(
1

3
+

1

15
+

1

35
+

1

63
+⋯+

1

2009∙2011
). Numărul n∈ ℕ astfel încât n2<a<(n+1)2este: 

A. 15 B. 2011 C. 31 D. 30 

 

20. Dacă A’, B’, C’ şi D’ sunt mijloacele laturilor BC, CD, AD, AB ale patrulaterului convex ABCD de arie S şi 

AA’∩BB’={N}, AA’∩DD’={M}, CC’∩BB’={P}, CC’∩DD’={Q}, iar aria triunghiului AMD’ o notăm cu x, 

aria lui D’MNB cu f, aria lui BNA’ cu y, aria lui AMQC’ cu i, aria lui MNPQ cu a, aria lui NA’CP cu g, aria lui 

DC’Q cu t , aria lui DQPB’ cu h şi aria lui PB’C cu z, care relație este adevărată? 

A. 5a=S B. 6a=S C. x+y+z+t=a D. 11a=2S 

 

Rezolvaţi integral pe foaia de concurs: 

21. a) Să se arate că pentru n număr natural, n ≥2, avem:  
2

(𝑛−1)·𝑛·(𝑛+1)
=

1

𝑛−1
−

2

𝑛
+

1

𝑛+1
 . 

b) Să se arate că: 1 +
2

2∙3∙4
+

2

5∙6∙7
+⋯+

2

2012∙2013∙2014
=

1

672
+

1

673
+⋯+

1

2014
 . 
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CLASA a VIII- a 

 

1. Numerele  naturale de două cifre care se divid cu suma cifrelor, dând câtul 4, au suma: 

A. 210,                   B. 220,                      C. 120,                   D. 110, 

2. Lungimile laturilor unui triunghi isoscel sunt proporționale cu 2 și 5  iar perimetrul acestuia 

este 36. Cea mai mare latură are lungimea :    

A. 15         B. 20        C. 21          D. 14 

3.      Inversul numărului      3√20, (7) + 1        este: 

A.√196              B. 
1

14
             C. -14                D.3√49 

4. Fie numerele a=[
√3−1

√3
+

√5−√3

√15
]([𝑥]𝑒𝑠𝑡𝑒 partea întreagă a nr. x) , b=|1 − √2| + |1 + √2|,  

c=(
√2

2
)

−1

. Ordinea crescătoare a numerelor este: 

A.  a,b,c                  B. b,c,a                 C. c,b,a            D. a,c,b 

5. Dacă A,B,C sunt trei puncte distincte astfel încât AB=c , AC=b,BC=a,  b>c  iar  
𝑏2+𝑐2−𝑎2+𝑏𝑐

𝑏2+𝑐2−𝑎2+2𝑏𝑐
=

3

4
 , 

atunci punctele A,B,C  verifică proprietatea: 

A.  A,B,C vârfurile unui triunghi              B.   A ∈ (𝐵𝐶)              C.   B ∈ (𝐴𝐶)                D.  C∈ (𝐴𝐵) 

 

6. Numărul soluțiilor inecuației x²+ǀx-1ǀ≤0 este: 

A.1                       B.2                     C.3                    D.0 

7. Fie I₁=[ 
1

√2+1
; √2 − 1] 𝑖𝑎𝑟 𝐼₂ = (𝑎 − 1; 3] două intervale. Cel mai mare  nr. întreg  a  pentru 

care cele două intervale au un singur element comun este: 

A.1              B.  0                       C.  2                 D.-1 

              8.          În ΔABC isoscel, m(∢BAC)=120˚, AD este înălțimea corespunzătoare   laturii (BC), AD=3 cm,  

iar E este mijlocul laturii (AB).  Dacă AD∩ 𝐶𝐸={𝑇}, atunci lungimea segmentului [TE] este    egală cu:                     

A.  2√3                         B.   √7                    C. 6                  D. 2√7 

9.             ABCD este un paralelogram cu  AD=5cm,  DC=7cm  şi m(∢𝐴) > 90°. Bisectoarele 

unghiurilor ∢𝐴 ș𝑖∢𝐷 se intersectează în punctul Q,  iar  AQ∩DC={F}.  Cât la sută reprezintă CF din 

AD: 

A. 20%                 B. 25%                   C. 30%                     D. 40% 

10.  Numărul întreg p este un număr prim . Numărul numerelor p, pentru care p²+13 este un nr. 

prim, este: 

A. 1                B.2                      C.0              D o infinitate 

11. Media aritmetică a  nr. reale x și y care verifică simultan ecuațiile 3[x]+2{y}=4,6 și 2{x}+3[y]=6,4 

( s-a notat cu [x],{x} partea întreagă respectiv partea fracționară a nr. x )  are valoarea: 

A. 2                 B. 2,5               C. 2,7                 D. 3 



          12.        Dacă  x este soluția ecuației     
𝑥−√3

𝑥+√5
=

𝑥+√5

𝑥−√3
 , atunci rezultatul calculului  

 𝑥2007 ∙  (√5 + √3)2007 este: 

A. 1                       B. 0                      C.   -1                 D.    -2 

13 În triunghiul ABC , BD mediană (D∈ 𝐴𝐶), iar  Q mijlocul segmentului (BD). Fie AQ∩BC={E}. Dacă  

BE=k BC, atunci k=  : 

A. 2               B.
1

2
                C.

1

3
                D.

1

4
 

14         ABCD este un pătrat cu latura de 6 cm. Punctele H,F sunt interioare pătratului astfel încât 

∆𝐴𝐷𝐹 ș𝑖 ∆𝐵𝐶𝐻 sunt echilaterale. Știind că CH ∩ 𝐷𝐹 = {𝐺}, 𝑖𝑎𝑟 𝐴𝐹 ∩ 𝐵𝐻 = {𝐸} , perimetrul 

rombului EFGH este un număr care aparține intervalului: 

A. (8;9)        B. [9;10]         C. (10;11]          D. [11;12) 

     15.      Numerele reale x si y verifică egalitatea     𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑥 − 6𝑦 + 13 = 0. Valoarea 

absolută a numărului 
𝑥

𝑦
−

𝑦

𝑥
 este: 

A.-1           B. 0,2                          C.0,(83)                     D. 0,8(3) 

 

16.         A={𝑥𝑦 ̅̅ ̅̅ 𝑥𝑦̅̅ ̅⁄ + 2 = (𝑥 + 𝑦)²}. Cardinalul mulțimii A este: 

A. 2                            B. 6                                 C.4               D.0 

    17.   Suma numerelor naturale n pentru care fracția   
√7+2√𝑛

2√7−√𝑛
∈ ℤ este: 

A. 161                       B. 221                        C. 412              D. 413 

18.       În triunghiul echilateral de latura a, M𝜖(𝐵𝐶)  astfel încât m(∢𝑀𝐴𝐶) = 15˚. Distanța de 

la M la dreapta AC este : 

A. a√3 - 
3𝑎

2
               B. a√3                   C.  

𝑎

4
                    D. 

𝑎√3

2
 

      19.              Fie pătratul ABCD şi triunghiul dreptunghic APQ, cu m(∡𝑃) = 90˚ ,   P∈ (𝐵𝐶), 𝑄 ∈

(𝐷𝐶), iar unghiul cu vârful în A are măsura de 30˚. Raportul ariilor ΔABP și ΔQCP este: 

                                          A. √3              B. 3                   C. 
1

√3
                     D. 

1

3
 

                   20.        Numărul de soluții    (x,y)∈ ℤ × ℤ    𝑎𝑙𝑒   ecuației    𝑥2 = 120 − 7𝑥3𝑦  este:  

A. 2              B.4                C.3              D.0 

                   21.    a) Arătaţi că există o infinitate de numere iraţionale x, cu proprietatea că x2- 4x este 

număr raţional. 

                     b) Arătaţi că dacă x este iraţional iar numerele x2-4x  şi   4x3-15x2 sunt numere raţionale atunci 

xЄ (0,1)U(3,4). 
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