
 

Concursul Interjudeţean de Matematică „REGALUL  GENERAŢIEI  XXI” 
Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti, Prahova  

ediţia a VIII-a, 11 octombrie 2014 
 
 

CLASA a III-a 
 

 
 Alege varianta corectă şi haşurează pe foaia de concurs. (Numai o variantă este corectă!) 

 

1. Câte valori poate avea a pentru ca propoziţia 662  𝟔𝒂𝟐̅̅ ̅̅ ̅̅   să fie adevărată? 

                  A. alt răspuns       B. 6           C. 7               D. 8                E. 4 
 

 2. Al şaptelea termen al şirului 1,   2,   4,   7,   11,   ...,   ... este:    
                  A. 22  B. 16       C. 21   D.  20              E. alt răspuns 
 
 3. Dacă descăzutul este 911, iar diferenţa este 529, suma cifrelor scăzătorului este egală cu: 

                  A. 9  B.14  C. 15            D.  13          E. alt răspuns 

 

 4. Mă uit la kilometrajul maşinii şi citesc     5 6 1 km  . Peste o oră, observ că sunt scrise pe ecran 
aceleaşi cifre, dar fiecare în altă poziţie. Cu ce viteză merge maşina? 

                  A. alt răspuns   B. 54km pe oră   C. 90 km pe oră   D.154 km pe oră  E. 95km pe oră 

 
            5. Mama cumpără un stilou de 19 de lei, un penar de 14 lei şi un atlas. Cât costă atlasul, dacă a dat la 
casă 4 bancnote de 10 lei şi 3 de 5 lei şi a primit rest 2 monede de 50 de bani? 

 A. 22            B. alt răspuns     C. 23    D. 20               E. 21 
 

6. Într-o parcare erau 65 de automobile şi microbuze. După ce au plecat 15 automobile şi au venit 9 
automobile şi 8 microbuze, în parcare sunt 48 de automobile. Câte microbuze sunt acum în parcare? 

       A.17            B. 19              C. 20       D. 25            E. alt răspuns 
 
 7.  Numărul format din 28 de zeci şi 28 de unităţi este: 

                  A. 56  B. 208   C. 560     D.  308             E. alt răspuns 
 

8. În două cisterne este motorină. Dacă din cei 800 de litri de motorină  din prima cisternă se mută 
135 de litri în a doua, în cea din urmă vor fi cu 250 de litri mai mulţi decât cei rămaşi în prima. Câţi litri de 
motorină sunt, în total, în cele două cisterne? 

A. 1580 l            B. 780 l  C. 1050 l    D. 1185 l           E. alt răspuns 
 
             9. Copiii din clasa a treia sunt înscrişi la un concurs care se desfăşoară în două etape. La prima etapă 
au participat 15 elevi, respectiv cu 3 mai puţini decât la a doua etapă. Ştiind că 7 dintre copii au participat la 
ambele etape, află câţi copii sunt în clasă. 

A. 33            B. 40             C. 26           D.  36                E. alt răspuns  

 
             10. Preţul unui bilet de tabără este de 675 de lei. Matei a economisit 215 lei, iar fratele său, cu 115 lei 
mai mult. Cât trebuie să adauge părinţii lor pentru ca cei doi fraţi să meargă în tabără? 

                 A. 1020 lei  B. 815 lei   C. 805 lei        D. 705 lei         E. alt răspuns 
 

11. Dintr-un coş se iau 38 de nuci. Numărul nucilor rămase este cu 3 mai mic decât dublul nucilor  
luate. Câte nuci au fost, la început, în coş? 

                  A.   alt răspuns          B. 73           C.  117              D. 60            E. 111 
 

 



            12. Pe partea stângă a străzii mele, casele sunt numerotate astfel: 1, 3, 5 , 7, ....  ....... .......19. Pe 
dreapta, casele sunt numerotate astfel: 2, 4, 6, ...... ...... ...... 16. Câte case sunt pe strada mea?  

 A. 20        B. 18           C. 9  D.  16               E. alt răspuns 

 
13. Andrei şi Radu aveau aceeaşi sumă de bani. Radu îi dă lui Andrei 20 de lei, iar acesta îi înapoiază 5 

lei. Cu câţi lei are acum Radu mai puţin decât Andrei? 

 A. cu 15       B.alt răspuns           C. cu 25      D.  cu 35           E. cu 30 
 
14. Într-un şirag sunt 32 de mărgele albe şi roz. Dacă iau toate mărgelele albe şi pun 10 mărgele roz, 

mi-ar mai trebui o mărgea roz să am 30 în şirag. Câte mărgele albe şi câte mărgele roz erau la început? 

A. 19 albe; 13 roz  B. 12 albe; 20 roz   C. alt răspuns  D. 16 albe; 16 roz E. 13 albe; 19 roz 
 
            15. La un concurs de dans, sunt înscrişi 18 băieţi. Dacă ar  mai veni 4 băieţi şi s-ar retrage 4 fete, 
atunci fetele ar fi cu 3 mai puţine decât băieţii. Câţi copii sunt înscrişi  la concurs? 

A. 44  B.  47  C.  alt răspuns  D.  40           E. 41 
 
            16 .  La un club sportiv s-au adus 98 de mingi de volei, de fotbal şi de tenis. Ştiind că 62 dintre ele nu 
sunt mingi de volei şi de fotbal, iar mingile de tenis sunt cu 39 mai multe decât cele de fotbal, află câte mingi 
de volei sunt. 

                  A. alt răspuns       B. 36      C.14              D. 23                E. 3 
 
 17. Alexia a cumpărat 3 panglici la fel de lungi. Le taie în bucăţi cu lungimea de 2 metri. Câţi metri de 
panglică a cumpărat Alexia dacă a făcut 12 tăieturi? 

                  A. 30  m           B. 24  m       C.  36 m           D.  60 m            E. alt răspuns 
 
18. Pentru o petrecere, s-au pregătit 50 de baloane galbene şi violet. S-au spart 7 baloane violet şi  s-au 

adăugat 11 baloane galbene. Acum sunt 30 de baloane galbene. Câte sunt violet?  

A. 20             B. alt răspuns           C. 24  D. 27             E. 19 
 

19. O prună cântăreşte cât 3 alune. O pară cântăreşte cât 3 prune. O gutuie cântăreşte cât 2 pere.  
Câte alune vor cântări cât o gutuie? 

A. 18       B. 9          C. 8            D. 12                  E. alt răspuns 

 
 20. După ce Vlad primeşte de la Bogdan 15 castane, Vlad are cu 3 mai multe castane decât Bogdan. 
Cu câte castane  avea mai multe Bogdan, la început? 

        A. cu 12           B. alt răspuns             C. cu 30       D. cu 27             E. cu 18 

  
21.  Într-un autobuz erau 35 de călători. La prima staţie au coborât 9 călători şi au urcat 7, la a doua 

staţie au urcat cu 5 persoane mai puţin decât au coborât, iar la a treia staţie au coborât cu 10 persoane mai 
puţine decât au urcat. Câţi călători sunt acum în autobuz? 

        A. alt răspuns            B.  38          C. 28                D.  33                E. 48 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

Succes! 



Concursul Interjudeţean de Matematică „REGALUL  GENERAŢIEI  XXI” 

Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti, Prahova  

ediţia a VIII-a, 11 octombrie 2014 

 

CLASA a IV-a 
 

 Alege varianta corectă şi haşurează pe foaia de concurs. (Numai o variantă este corectă!) 

 

1. Într-o clasă sunt 30 de elevi. Ştiind că la fiecare grupă de 10 elevi, 6 elevi au obţinut punctajul 

maxim la testul de evaluare iniţială, aflaţi câţi elevi au obţinut alt punctaj. 

a) 4  b) 12  c) alt răspuns  d)18  e) 24 

 

2. Trei duminici ale unei luni cad în zile cu soţ. Aflaţi în ce zi a săptămânii cade a douăzeci şi una 

zi din acea lună. 

a) miercuri  b) joi  c) vineri  d) alt răspuns  e) sâmbătă 

 

3. Cu cât este mai are succesorul celui mai mare număr format din trei cifre pare faţă de cel mai 

mic număr impar scris cu 3 cifre, micşorat cu 1? 

a) 789  b) 899  c) 898  d) alt răspuns  e) 790 

 

4. Într-o poiană erau iepuraşi. După ce 19 iepuraşi au plecat, au mai rămas un sfert şi încă 8 

iepuraşi. Câţi iepuraşi au fost în poiană? 

a) 28  b) 9  c) 27  d) alt răspuns  e) 36 

 

5. Cu banii pe care îi are, Marcela poate să cumpere 3 păpuşi sau 7 iepuraşi. Dacă o păpuşă costă 

cu 8 lei mai mult decât un iepuraş, câţi lei are Marcela? 

a) 84  b)20  c) 42  d) alt răspuns  e) 60 

 

6. Un tort şi jumătate costă 48 de lei. Un cozonac şi jumătate costă 24 lei. Câţi lei costă un tort şi 

un cozonac în total? 

a) alt răspuns  b) 36  c) 20  d) 24  e) 48 

 

7. Într-o cutie sunt 4 bile roşii, 8 bile albe şi 6 bile verzi. Care este cel mai mic număr de bile pe 

care trebuie să-l extragem, fără să vedem, pentru a fi siguri că avem 3 bile de culori diferite? 

a) 13  b) 11  c) alt răspuns  d) 15  e) 7 

 

8. Două broscuţe pornesc din sensuri diferite. Trec una pe lângă cealaltă, oprindu-se la o distanţă 

de 30 cm una de alta. Care este distanţa dintre cele două puncte de pornire, ştiind că prima broscuţă a 

parcurs 300 cm, iar a doua cu 100 cm mai puţin? 

a) 500  b) 530  c) 430  d) 470  e) alt răspuns 

 

9. Ioana are o sumă de bani. Primeşte de la mama sa încă un sfert, iar de la tatăl său 60 de lei. 

Acum, Ioana are de două ori mai mulţi bani. Câţi lei are Ioana? 

a) 20  b) 120  c) 80  d) alt răspuns  e) 90 

 

10. Un elev şi-a propus să rezolve 35 de probleme în 3 zile, dublând numărul de probleme rezolvat 

în ziua precedentă. În primele două zile a lucrat numărul de probleme pe care şi l-a propus, dar în a treia 

zi a rezolvat 6 probleme. Câte probleme mai are de rezolvat?  

a) alt răspuns  b) 14  c) 8  d) 21  e) 27 

 

11. Gazela, căprioara şi iepurele se întrec la săritura în lungime. Lungimea a două sărituri de 

gazelă este cât lungimea săriturii căprioarei, iar o săritură și jumătate de-a căprioarei este cât lungimea a 

12 sărituri de-ale iepurelui. Află de câte ori este mai lungă săritura gazelei decât săritura iepurelui. 

a) 4  b) 8  c) 6  d) alt răspuns  e) 3 



12. În livadă sunt plantaţi meri, peri şi pruni. Între rândurile de meri sunt 4 intervale, între 

rândurile de peri sunt 3 intervale, iar între cele de pruni sunt două intervale. Pe fiecare rând sunt câte 10 

pomi. Câţi pomi sunt în livadă? 

a) 90  b) alt răspuns  c)100  d)110  e) 120 

 

13. După ce s-a mai împrumutat de patru lei, Victor a cumpărat cu jumătate din bani o carte, iar 

din rest 5 caiete a câte trei lei fiecare. Câţi lei a avut Victor la început? 

a) 30  b) 26  c) 34  d) 20  e) alt răspuns 

 

14. Elevii dintr-o clasă trebuie să confecţioneze 56 de invitaţii pentru carnavalul toamnei. Trei 

copii realizează în 10 minute 6 invitaţii. Toţi elevii lucrează în acelaşi ritm timp de 10 minute şi reuşesc 

să termine invitaţiile. Află câţi copii sunt în clasă. 

a) 27  b) 28  c) alt răspuns  d) 19  d) 24 

 

15. La un magazin sunt mere în două lăzi, în prima ladă fiind mai multe. Cu o parte din merele din 

prima ladă, vânzătoarea a îndoit numărul celor din a doua ladă şi a constatat că acum, în fiecare ladă, sunt 

24 mere. Câte mere au fost la început în prima ladă? 

a) 12  b) alt răspuns  c)72  d) 36  e) 24 

 

16. Dacă 12 trandafiri şi 10 lalele costă 188 de lei, iar 13 trandafiri şi 20 de lalele costă 277 de lei, 

află cât costă un trandafir şi o lalea. 

a) 16    b) 17  c) 26  d) 30  e) alt răspuns 

 

17. La sfârşitul meciului de handbal dintre echipele claselor a IV-a A şi a IV-a B, un isteţ a 

remarcat: „S-au marcat cu 32 de goluri mai mult decât diferenţa de goluri marcate de cele două echipe şi 

de trei ori mai multe decât această diferenţă.” Aceasta înseamnă că una dintre echipe a putut marca: 

a) 16  b) alt răspuns  c) 30  d) 24  e) 48 

 

18. Trei copii au împreună 29 de mingi. Aflaţi câte mingi au primii doi împreună, dacă al doilea 

are de trei ori mai multe decât primul, iar al treilea are mai multe decât primul şi mai puţine decât al 

doilea.  

a) 14  b) 15  c) 16  d) 20   e) alt răspuns 

 

19. Fiica, mama şi bunica au împreună 90 ani. Peste 2 ani, mama va avea de 8 ori vârsta fiicei, iar 

bunica de două ori vârsta actuală a mamei. Aflaţi câţi ani are fiica în prezent. 

a) 2  b) 4  c) alt răspuns  d) 8  e) 16 

 

20. Determinaţi suma cifrelor numărului abcd, ştiind că aaaa – bbb – cc – d = 2011. 

a) 10  b) 12  c) alt răspuns  d) 13  e) 18  

 

21. O cantitate de 360 kg de prune a fost împărţită în mod egal în lăzi. Pentru a se evita pierderile 

din timpul transportului, s-a transferat câte un sfert din cantitatea de prune din fiecare ladă, obţinându-se 

astfel o nouă ladă cu tot atâtea kilograme de prune câte au rămas în fiecare din celelalte lăzi. Câţi lei s-au 

încasat din vânzarea prunelor din lada nou formată, dacă 1 kg de prune de calitatea I a costat 4 lei, 1 kg de 

prune de calitatea a II-a a costat 3 lei, iar la fiecare două kilograme de prune de calitatea I erau 3 kg de 

prune de calitatea a II-a?  

a) alt răspuns  b) 940  c) 1800  d) 2480  e) 306 
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 Concursul rezolvatorilor  

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ,,REGALUL 
GENERAŢIEI XXI“ 

EDIŢIA a VII- a, PLOIEŞTI, 11 OCTOMBRIE 2014 
Clasa a V-a propuse deprof. Mădălina Nicolescu 

1. Care esteordineacrescătoare a urmatoarelornumerescrise cu cifreromane: VI, XX, XC, 
CD, LXI. 

a) VI,X
X,XC,
CD,L
XI 

b) VI,XX,L
XI,XC,C
D 

c) VI,XC,
XX,LX
I,CD 

d) CD,VI, 
XX,XC,
LXI 

e) Alt 
răspuns 

2. Îngrădină 3 pisicipândesc 6 păsări. Câtepicioaresuntîn total? 
a) 18 b) 15 c) 24 d) 9 e) Alt 

răspuns 
3. Câtezerouri are numărulegal cu produsulnumerelornaturale consecutive de la 4 la 15 

inclusiv? 
a) 0 b) 3 c) 1 d) 2 e) Alt 

răspuns 
4. Care sunt elementele ce lipsesc din şirul următor de numerenaturale: 3,7,15,31,_,_,255. 
a) 77,129 b) 51,120 c) 127, 215 d) 63, 127 e) Alt 

răspuns 
5. Determinați cifrelea,b,c,din: �����������+��������+�����+a=1359 
a) 1,2,2,

4 
b) 1,4,4,2 c) 1,4,2,2 d) 2,4,1,2 e) Alt 

răspuns 
6. Dacăa+b=5 şib+c=7 atunci 2a+5b+3c este: 
a) 5 b) 7 c) 31 d) 12 e)Alt răspuns 
7. Determinați câte pixuri şi câtecreioane are Maria ştiind că ea are în total 20 de pixuri şi 

creioane, iar dacă ar cumpăra cu 3 pixuri mai mult şi cu 2 creioane mai puține atunci 
numărul creioanelor ar fi dublul numărului pixurilor. 

a) 4,16 b) 20,20 c) 10,10 d) 16,4 e) Alt răspuns 
8. În clasa noastră sunt 16 fete. 7 dintre ele merg la cursul de pictură, iar 11 merg la cursul 

de dans. Câte fete mergsi la cursul de pictură şi la cursul de dans? 
a) 18 b) 7 c) 1 d) 2 e) Alt răspuns 
9. Ana, Mara şiDaria au împreună 42 de ani. Cu câți ani în urmă aveau la unloc 30 de ani? 
a) 12 b) 3 c) 10 d) 4 e) Alt răspuns 
10. Suma numerelor�������� şi ����� care verifică relația �������� -  �����=989 este egală cu: 
a) 999 b) 1009 c) 989 d) 991 e) Alt răspuns 
11. Câte numere pare mai mari ca 200 şi mai mici decât 400 cu suma cifrelor 4 sunt? 
a) 3 b) 4 c) 2 d) 5 e) Alt răspuns 
12. Produsul a două numere natural este  4n(n+1), unde n  este un număr natural diferit de 

zero. Dacă se măreşte unul din numere cu 2, produsul devine4n(n+2). Aflați numerele. 
a) 2n;2(n+1) b) 2n(n+1); 2 c) 2n(n+2); 2 d)2n; 2(n+2) e)Alt răspuns 

 

13. Din baniipe care îi are Mihai cheltuieşte într-o zi jumătate din sumă, a douazi o treime 
din rest şi îi mai rămân 24 lei. Ce sumă a avut la început? 

a) 24 lei b) 72 lei c) 144 lei d) 36 lei e)Alt răspuns 
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14. Unnumăr natural de trei cifre are cifra unităților cu 1 mai mare decât cea a sutelor, iar 
cifra zecilor este suma dintre cifra sutelor şi cifra unităților. Ştiind că suma celor trei 
cifre este egală cu cel mai mic număr natural de două cifre, aflați numărul format cu 
cele trei cifre. 

a) 325 b) 532 c) 235 d) 523 e) Alt răspuns 
15. Determinați suma numerelor naturale x, y, z al căror produs este  1986şi x:9=y:993=z:6. 
a) 336 b) 331 c) 633 d) 363 e)Alt răspuns 
16. Un lift pleacă de la parter, coboară la al doilea subsol, apoi urcă la etajul 6, coboară 2 

nivele, urcă 3, coboară 8 şiurcă 4.La ce etaj estea cum? 
a) 7 b) 3 c) 4 d) Parter 

 
e) Alt răspuns 

17. Care este suma celor 3 numere ce trebuie puse în locul semnelor de întrebare, pentru ca 
suma numerelor de pe linii, de pe coloane şi de pe diagonală să fie aceeaşi? 

8 1 ? 

3 ? 7 

4 9 ? 

 

a) 15 b) 13 c) 18 d) 11 e) Alt răspuns 
18. Cifrele numărului x sunt 1,2şi 3, iar cele ale numărului  y sunt 4,5 şi 6. Ştim că x+y este 

număr par şi ca cifra din mijloc a lui x este 2. Care este ultima cifră a lui x∙y? 
a) 2 b) 6 c) 5 d) 4 e) Alt 

răspuns 
19. Erau 60 de păsăriîn 3 copaci. Din primulcopac au zburat 6 păsări, din al doileacopac, 8 

şi din al treilea copac 4. Acum, în fiecare din cei trei copaci este acelaşi număr de 
păsări. Câte păsări erau inițial în al doileacopac? 

a) 14 b) 18 c) 20 d) 60 e) Alt 
răspuns 

20. Eu, Andra, Mirceaşi Iulia am cheltuit împreună 120 lei. Andra şi Mircea au cheltuit 
fiecare jumătate din cât am cheltuit eu, iar Iulia a cheltuit cât ei amândoi la un loc. Ce 
sumă de bani am cheltuiteu? 

a) 24 b) 30 c) 40 d) 60 e) Alt răspuns 
21. Fie a un număr natural astfel încât 13a+8 dă restul 13 la împărțirea cu 80, iar 8a+5 dă 

restul 5 la împărțirea cu 50. Care sunt ultimele douăcifre ale lui a. 
a) 13 b) 25 c) 50 d) 80 e) Alt răspuns 

 
CLASA a VI- a propuse de prof. Roxana Georgescu 

 
1. Lunile aprilie, mai şi iunie au împreună un număr întreg de săptămâni egal cu: 

A. 13 B.   12 C.   11 D.   10 E.   alt răspuns 
 

2. Fie a o cifră din sistemul zecimal. Numărul 52014 ·  22015 + a este divizibil cu 9 dacă şi 
numai dacă cifra a este egală cu: 
A. 4 B.   5 C.   3 D.   7 E.   alt răspuns 
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3. Numărul segmentelor din figura următoare este egal cu: 
A. 8 B.   7          

                          
A 

                 

C.   12 D.   10 E.   alt răspuns 
 
 
 

                                              E                   F 
           
         B                         C                              D 
4. Următorul termen al şirului: 1,  2,  6,  24,  120,  ... , este numărul: 

A. 512 B.   144 C.   720 D.   328 E.   alt răspuns 
 

5. Se dau numerele  a = 576 – 142 şi b = 380. Schimbând poziţia unei singure cifre, 
numerele a şi b devin egale. Se schimbă poziţia cifrei: 
A. 0 B.   6 C.   2     D.   8 E.   alt răspuns 

 
6. Pentru a bate ora 5, un orologiu are nevoie de 5 secunde. De câte secunde va avea 

nevoie pentru a bate ora 9? 
A. 5 B.   10 C.   8 D.   9 E.   alt răspuns 

 

7. Valoarea lui x din egalitatea:   

�
�
�

�
�
�	– x = 0,05, este egală cu: 

A. 0 B.   0,95 C.   1,05 D.   1 E.   alt răspuns 
 

8. Fie numerele naturale a = 1 + 2 + ... + 10 şi b = 1 + 2 + ... + 21. Numărul ( b – a ) · 11 
este pătratul numărului: 
A. 44 B.   11 C.   121 D.   126 E.   alt răspuns 

 
9. Numărul maxim de cuburi cu muchia de 3 cm, care se pot obţine dintr- un 

paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 9 cm, 6 cm şi 3 cm, este egal cu: 
A. 10 B.   9 C.   8 D.   7 E.  alt răspuns   

10. Numărul 1,(1) + 2,(2) + ... + 8,(8) este mai mare decât numărul 1,1 + 2,2 + ... + 8,8 cu: 
A. 0,4 B.   0,8 C.   0,(8) D.   1 E.   alt răspuns 

 
11. Numitorul unei fracţii este cu 407 mai mare decât numărătorul. Simplificând fracţia 

prin  ,,n“, se obţine 


�� . Atunci numărul n este egal cu: 

A. 11 B.   201 C.   13 D.   37 E.   alt răspuns 
 

12. Fie numărul n = 49�4��������� . Ştiind că 28│n şi ( ����� + 1) ⋮ 9, atunci n este egal cu: 
A. 49240 B.   49748 C.   49444 D.   49840 E.   alt răspuns 

 
13. Cardinalul mulţimii A = { x ∈ ℕ│3n ≤ x ≤ 3n+2, n ∈ ℕ} este egal cu 5833. Atunci: 

A. n ≤ 3 B.   n = 4 C.   n = 5 D.   n= 6 E.   alt răspuns 
 

14. Câtul împărţirii numărului a = 1 + 32014 + 42014 + 52014 + 122014 + 152014 la numărul b = 
32014 + 1este egal cu: 
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A. 0 B.   1+ 24028+ 
52014 

C. 1+ 22014 + 
52014 

D.   21 E.   alt răspuns 
 

15. Se dau mulţimile: A = { x ∈ ℕ│5x + 2 < 24} şi B = { x ∈ A│3x + 4 este pătrat 
perfect}. Atunci mulţimea A ∆ B = ( A	∖	B) ∪ (B ∖ A) ( diferenţa simetrică a 
mulţimilor A şi B) este egală cu: 
A. {0,1,2,3,4} B.   {1, 2, 3} C.   {2, 3, 4} Dθ  E.    alt răspuns   

     
16. Dimensiunile unui dreptunghi,date în centrimetri, sunt exprimate prin numere naturale 

pare consecutive, iar perimetrul dreptunghiului este egal cu 100 cm. Aria 
dreptunghiului este egală cu: 
A. 50 cm2 B.   600 cm2 C.   614 cm2 D.   524 cm2 E.   alt răspuns    

 
17. Numerele prime �����, ����� şi c verifică egalitatea 5· ����� – 7c =  ����� . Atunci a + b + c este 

egal cu: 
A.   6 B.   13 C.   19 D.   10 E.   alt răspuns   

 

18. Numărul de elemente al mulţimii A = �	�	 ∈ 	ℕ│ �����	·	���� 
��		·		�!���� 	 ∈ 	ℕ" este egal cu: 

A. 0 B.   2 C.   4 D.   1 E.   alt răspuns   
 

19. Cea mai mică fracţie de forma 
�#�$�������
!%&'������� care se poate simplifica cu 36 este: 

A. 
���

!�(' B.			�(�!!�(' C.			���
!(�' D.			����!��' 

E.   alt răspuns   
 

20. Se dau numerele:   a1 = 5;  a2 = a1 + 4·5;  a3 = a2 + 4·52;  … ;  a124 = a123 + 4·5123.                          
Atunci numărul  a1 ·  a2 ·  … · a124  este egal cu: 
A. 25124 B.   1252625 C.   5124 D.   62531 E.   alt răspuns   
     

21. Fie x cel mai mic număr natural care are suma cifrelor egală cu 2014 şi n	∈ ℕ. Dacă 
suma cifrelor numărului 10n + 224 – x este egală cu 228, atunci n este egal cu: 
A. 21 B.   23 C.   24 D.   25 E.   alt răspuns   

Clasa a VII-a propuse de prof. Ion Lupea  
1. Restul împărţirii numărului 20132014 la 10 este:  

A.1 ;  B. 3 ;  C. 9;  D. 7;  E. Alt răspuns  
 

2. Dacă raportul măsurilor a două unghiuri complementare este valoarea expresiei: 

∙�)���*
� ���
�∙')���*( ��� = �

� ∙ ,


�-

!.
 , atunci cele două unghiuri au măsurile de: 

A.  30° şi 60° ; B.  50° şi 40° ;  C.  36° şi 54°; D.18° şi 72°;   E. Alt răspuns  
3. Suma cifrelor a,b,c, diferite şi nenule ale numărului natural, pătrat perfect / =

0, ��2�3 + 0, ��2�3 + 0, ��2�3este: 

A.  9 ;  B.1 ;      C.18;  D. 27  E. Alt răspuns  
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4. Cel mai mare număr întreg al mulţimii 5 = ��67	 8
9*��9:

; 67" este:  

A. +7;        B. -1;  C. 4 ;       D. 3 ; E. Alt răspuns  
5.   Se consideră  triunghiul isoscel ABC (AB=AC) cu <=>5?@A = 40° si D punctul in 

care perpendiculara din A pe bisectoarea unghiului ABC intersecteaza latura BC.  

<=5B>@A este de: 

A. 70⁰ ;  B. 55⁰;  C. 40⁰ ; D. 65⁰ ;  E. Alt răspuns 
 

6. Suplementul suplementului complementului complementului unghiului de 37⁰ este 
unghiul de: 
A. 53⁰ ;  B. 37⁰;  C. 143⁰ ;  D. 127⁰ ;  E. Alt răspuns 
 

7. Numărul divizorilor numărului 2014 este: 
A. 2 ;  B. 4 ;  C.8 ;  D. Alt răspuns ;  E. 5 
 

8. Dacă p+1 ; p+2 ; p++6 sunt numere naturale prime, atunci numărul 
M=(p+1)2014+(p+2)2014+(p+6)2014 are ultima cifră: 

A. 0 ;  B. 9 ;  C. 2;  D. 5;  E. Alt răspuns  
9. Dacă raportul măsurilor a două unghiuri suplementare este valoarea expresiei: 

3 ∙ , �
�∙'+

�
'∙�+⋯+ �

'!∙'�- −
�
�  , atunci cele două unghiuri au măsurile de: 

A.   82° şi 98° ; B.  80° şi 100° ;     C.  72° şi 108°; D.  60° şi 120°;    E. Alt răspuns  
10. Lungimile a şi b a  două laturi ale unui triunghi isoscel, exprimate prin numere naturale 

verifică relaţia: 

#*�$
�#:
$ =


�
! .Știind că  perimetrul triunghiului este 11, atunci a și b sunt 

egale cu: 

A. 1 ; 9  ;              B.  2 ; 7 ;     C.  3 ;5; D.  4 ; 3;    E . Alt răspuns  
 

11. Dacă în triunghiul isoscel ABC cu <=5GA = 120°, perpendiculara în A pe AB 

intersectează BC în E şi paralela prin C la AB în F, atunci raportul 
JKLM
JNLO

 este: 

A. 
�
� ;  B. 



� ;  C. 

�

;  D. 

�
';  E. Alt răspuns  

12. Fie ∆ABC , <=5GA = 80°. Dacă măsura unghiului format de bisectoarea unghiului 

exterior A cu  bisectoarea unghiului intern ?G este de 35⁰ atunci măsura >Q  este de: 

A. 35⁰ ;  B. 70⁰;  C. 15⁰ ;             D. 45⁰ ;   
 

13. Câte triplete de numere întregi diferite ( x,y,z) au produsul  - 1001 : 
A. 4;        B. 20;  C. 16 ;        D. 8 ;             E. Alt răspuns 
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14. Numerele a şi b sunt direct proporţionale cu numerele 2 şi 3, iar numerele b şi c sunt 
direct proporţionale cu 4 şi 5. Suma numerelor a,b şi c este 140. Numarul cel mai mic 
este: 
A. 12;        B. 15;  C. 24 ;        D. 32 ; E. Alt răspuns 
 

15. Numărul perechilor de numere naturaleTastați	ecuația	aici. x şi y care au suma cel mai 
mic pătrat perfect de 2 cifre şi x|y este: 
A. 7 ;  B. 2 ;  C. 5;  D. 4;  E. Alt răspuns  
 

16. Numărul / = ��
��( ∙ ,

�

+

�

*' +

�

*'*!+	…+ �


*'*!*⋯*���!- este cubul numărului 

raţional : 

A. 
�
� ;  B. 



� ;  C. 

�

;  D. 

�
';  E. Alt răspuns  

 

17. Dacă xЄℚ şi 8
9:�� 8 + 8'9:�� 8 = 3, unde  

9:�
� şi   

'9:�
�   sunt numere întregi nenule, 

atunci valoarea lui x este:  

A. 


� ;  B. 

�
' ;  C. 

�

;  D. − �


;  E. Alt răspuns  

18. Măsurile unghiurilor ascuţite ale unui triunghi dreptunghic care sunt proporţionale cu 

numerele a şi b determinate din relaţiile �
)
\
= 6' 

^ 
şi 3�'�' + 9��
 = 2 ∙

3
$*
\*�\*��sunt: 

A.   30° şi 60° ; B.  20° şi 70° ;     C. 36° şi 54°;D.  18° şi 72°;             E. Alt răspuns  

19. Rezultatul calculului 
�

 ∙ ,1 +

�
�*
+

�
�*
*� +

�
�*
*�*'+	…	

�
�*
*�*'*⋯*
��'- ese egal 

cu: 

A. 
�


��' ;  B. 
�


��� ;  C. 

���

��';  D. 


��'

���;  E. Alt răspuns  

20. Dacă _ = ,− �

-



+ ,− �

�-


+ ,− �

'-


+	……+	,− �


��'-


, atunci: 

A.S>1 ;  B. S<1 ;  C. S=-1;  D. S=1;  E. Alt răspuns  

21. Solutia ecuatiei :  
9*�

 + '9*


� + �9*�
' +⋯+ 
��' 9*
��'


��� = 1007 ∙ 2015 este: 

A. -1  B. 0    C. 2                D. -2               E. Alt raspuns 
 

Clasa a VIII-a propuse de prof. Gh.Crăciun și Eugeniu Blăjuț 
 

1.  Dacă 30 :cos60 45 : 45n sin tg ctg= +o o o o
, atunci n  este egal cu: 

A B C D E 
2 3 2014 1 Alt răspuns 
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2  Care este a 2014-a zecimală a numărului 0,2(014) ?  
A B C D E 
2 0 1 4 Alt răspuns 

3.  Câte cifre are numărul natural 
2014 20162 5 2014A = ⋅ + ? 

A B C D E 
2014 2015 2016 2020 Alt răspuns 

4.  Rezultatul calculului 
2014(2 2 8 1)− +  este egal cu: 

A B C D E 
1 0 2014 2014 

Alt răspuns 

 
5.  Pe latura AC a triunghiului echilateral ABC se consideră punctul M şi se construieşte 
triunghiul echilateral BMD astfel încât punctele D şi M ă fie de o parte şi de alta a dreptei 
AB.Atunci: 

A B C D E 
3DA=CM DA=2CM 2DA=CM DA=CM Alt răspuns 

6.  Numerele prime a, b, c verifică 130a + 184b + 91c = 2012. Atunci b este egal 
cu : 

A B C D E 
2 3 5 7 Alt răspuns 

7.  Fie P = {1,2,3,…,2003} şi a, b, c, x, y ∈ P astfel încât: 

x
dc

c

db

b

da

a =
+

+
+

+
+

 şi y
dc

d

db

d

da

d =
+

+
+

+
+

. 

Rezultatul calculului  x⋅y este egal cu: 
A B C D E 
3 2 1 2014 Alt răspuns 

8.  Rezultatul calculului 
2014

22625625 




 −−−+ este egal cu: 

A B C D E 
6 5 2014 1 Alt răspuns 

9.  Între lungimile b, c ale catetelor unui triunghi dreptunghic  există relaţia
42422 399 bcbcb −=+  Lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei  este egală cu : 

A B C D E 

3  13 2  5  
Alt răspuns 

 
10.  Se consideră triunghiul ABC şi mediana AD, D∈(BC). Prin mijlocul segmentului AD se 

duce o dreaptă oarecare care intersectează laturile AB şi AC în E, respectiv F (E∈(AB), 
F∈(AC)). Fie M∈(EF) şi BT şi CR paralele cu AM, T şi R fiind situate pe dreapta EF. 
Atunci avem: 

A B C D E 
AM = BT + CR 3 ⋅ AM = BT + 

CR 
2 ⋅ AM = BT + 

CR 
8 ⋅ AM = BT + 

CR 
Alt răspuns 
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11.  Să se calculeze unghiurile unui triunghi isoscel ABC, AB=AC, ştiind că între laturile lui există 

relaţia ( )BCABBCAB +=2 . 

A B C D E 

30o ,75o ,75o   100o ,40o ,40o  50o ,65o ,65o  36o ,72o ,72o  Alt răspuns 

12.  Pe latura AB a triunghiului ABC se considera punctele M si N astfel  incat 
[AM] ≡≡[MN] ≡[NB], iar pe latura AC punctele P siQ astfel incat [AP]≡[PQ]≡[QC].Raportul 
dintre  aria triunghiului  RQC  si aria triunghiului AMQ, unde R este mijlocul laturii BC  este 
egal cu : 

A B C D E 
0,75 0,5 0,375 1,5 Alt răspuns 

13.  Fie M mijlocul laturii AB in pătratul ABCD. Perpendiculara în M pe MC intersectează 

latura AD în N. Să se calculeze valoarea raportului 
ND

AN
. 

A B C D E 

2

1
 

3

1
 

4

1
 

5

1
 

Alt răspuns 

14.  Se dau  numerele a = 1 - 
30183

1
şi b = 

201232 5

4
...

5

4

5

4

5

4 ++++ .Atunci : 

A B C D E 
a=b a<b a>b a=b-0,1 a=b-0,15 

15.  Să se afle restul împărțirii lui 1 2 3 4 20124 4 4 4 ... 4A = + + + + + la 84. 
A B C D E 
70 10 40 30 Alt răspuns 

16.  Să se determine x din ecuaţia  

  
1007

2013

...321

1
...

321

1

21

1

1

1 =
++++

++
++

+
+

+
x

 

A B C D E 
2012 2013 2014 2010 Alt răspuns 

17.  Daca avem relația  912
104

2012

5

2010 +=






 ++






 + xxx ,( unde [a] reprezintă partea întreagă a 

numărului a ) atunci x este  
A B C D E 

Irațional  Subunitar  Negativ 20 Alt răspuns 

18.  În interiorul triunghiului echilateral ABC avand  latura 6 3cm
 
se ia un punct P care se 

proiecteaza pe cele trei laturi in punctele M,N respectiv R. Lungimea PR+PM+PN este egală cu …cm.
.
 

A B C D E 
18  3 6 9 Alt răspuns 

19.  Daca 
n⋅⋅⋅

−=
⋅⋅⋅

++
⋅⋅

+
⋅ ...321

1
1

1999...321

1998
...

321

2

21

1
atunci n este egal cu : 

A B C D E 
2000 998 999 19 Alt raspuns 
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20.  Se dă numărul yzxzxyxyzA ++= . Arătaţi că dacă 23 divide A atunci A este egal cu: 

A B C D E 
2530 2599 2576 2553 Alt răspuns 

 
21 Se consideră ecuaţia xy - 2x - 3y = -1, x, y ∈ Z. Se reprezintă soluţiile ecuaţiei într-un sistem cartezian 

de coordonate.Atunci poligonul  care are ca vârfuri soluţiile ecuaţiei este : 
 

A B C D E 
Hexagon regulat Pătrat Triunghi  Dreptunghi Alt răspuns 
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