
CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ 

,,REGALUL GENERAŢIEI XXI”,  

Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Vineri” Ploieşti, Prahova 

 Ediţia a XI-a, 11 noiembrie 2017 

CLASA a III-a 

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

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 2 ore 

      1.Se dă şirul: 38; 41; 46; 53; ....; ....; ....; .... . Suma ultimelor două numere din şir este: 

A) 86                   B)  99                C) 121                  D) 15                    E) 187 

2. Olga are 9 ani, iar mama ei de 4 ori mai mult. Câţi ani aveau împreună acum 8 ani? 

A) 45                  B) 37               C) 61                   D) 29                       E) 14 

3. În joaca lor pe computer, prin tunelul timpului, Adi se întoarce în anul format dintr-

un mileniu, 5 secole, 3 decenii şi 7 ani. Cu câte decenii s-a întors în timp Adi? 

A) 488                 B) 48                   C) 480                    D) 840               E) alt răspuns 

4.Care este valoarea numărului ,,b” din exerciţiul: 

b : b x 6 + b x b – 0 : b = 42 

A) 36                   B) 0                   C) 6                   D) 1                        E) 48 

5.În două cutii sunt câte 12 nasturi. Din prima cutie mutăm 5 nasturi în a doua cutie, iar 

din a doua mutăm 7 nasturi în prima cutie.Câţi nasturi sunt acum în fiecare cutie? 

A) 14; 10          B) 10; 13          C) 15; 16             D) 14; 16       E) alt răspuns 
 

6.Vlad a participat la un concurs de matematică, unde avea de răspuns la 5 întrebări. 

Pentru fiecare răspuns corect el primeşte 3 puncte şi i se scad 2 puncte pentru un 

răspuns greşit. La câte întrebări a răspuns corect, dacă a obţinut 10 puncte? 

A) 3                   B) 2                    C) 6                     D) 4                   E) 5 

7.Suma dintre vecinii unui număr este 36. Care este triplul jumătăţii numărului? 

A) 9                  B) 18                  C) 27                    D) 3                  E) 12 
 

8.Dacă suma a trei numere naturale consecutive se împarte la 3, se obţine câtul 7 şi 

restul 0. Care sunt cele trei numere? 

A) 5; 6; 7         B) 8;9;10            C) 7;8;9               D) 9;10;11        E) 6;7;8 

9.La o petrecere, fiecare dintre cele două torturi identice a fost împărţit în 4 bucăţi 

egale. Apoi fiecare dintre aceste bucăţi a fost împărţită în câte 3 bucăţi egale. Fiecare 

invitat a primit câte o astfel de bucată de tort şi au mai rămas 2 bucăţi.Care este dublul 

predecesorului numărului de invitaţi care au participat la petrecere? 

A) 42              B) 22                  C) 24                     D) 21                E) alt răspuns 

10. La un concurs au participat 29 de elevi. În urma lui Cristi au terminat testul cu 4 

elevi mai mulţi decât au terminat înaintea lui. Pe ce loc a terminat Cristi? 

A) 12              B) 13                  C) 10                    D) 8                   E) alt răspuns 

11. Trei veveriţe au cules alune. Câte alune a cules fiecare, ştiind că două câte două au 

cules 42, 37 şi 21 alune? 

A) 7; 12; 28      B) 8; 13; 29      C) 5; 10; 26          D) 9; 14; 30       E) 6; 11; 27 
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12. Se dau trei numere. Primul e jumătate din al doilea. Al doilea, dublat, e cu 2 mai 

mare decât al treilea. Al treilea, triplat, este egal cu numărul zilelor lunii noiembrie. 

Care sunt cele trei numere? 

A) 4; 8;10     B) 2;4;10             C) 5; 10; 14            D) 3; 6;10           E) 3; 7; 10 

13.Delia are în puşculiţă 120 lei, iar Daria are în puşculiţă 15 lei. În timp ce Daria 

adaugă zilnic în puşculiţa ei câte 5 lei, Delia cheltuieşte zilnic câte 10 lei din puşculiţa 

sa. După câte zile vor avea sume egale? 

A) 5 zile            B) 4 zile           C) 6 zile              D) 12 zile          E) 7 zile 

14.Sunt un număr de 3 cifre. Cu numărul 247 nu am nicio cifră comună; cu numărul 

389 am două cifre comune: una plasată identic, cealaltă nu; cu numărul 561 am o cifră 

comună, identic plasată; cu numărul 362 am două cifre comune, identic plasate. Cine 

sunt eu? 

A) 863             B)683                 C)368                D)836                E) alt răspuns 

15.Aşază în ordine descrescătoare numerele scrise cu cifre romane: DCCXXV; 

CMXLVIII; MMMCCCIII; MMCCXXII; MCDXIV; MCLXXVI. Diferenţa dintre 

ultimele 2 numere, scrisă cu cifre romane este........ 

A) MLXXXI        B) CCXIII       C) MMCCIII      D)CCXXIII     E) DCXXII 

16. Un iepure mănâncă un morcov şi un sfert la o masă. Câţi morcovi vor mânca 7 

iepuri în 7 zile, ştiind că un iepure mănâncă de 4 ori pe zi? 

A) 245                B) 35                C) 175                   D)  235            E) 140 

17. 3 girafe cântăresc cât 6 tigri, iar un elefant cât două girafe. Cât cântăreşte un 

elefant? 

A)  cât 1 tigru    B) cât 8 tigri     C) cât 4 tigri         D) cât 6 tigri     E) cât 2 tigri 

18. Un câine de vânătoare şi o vulpe se găsesc la o distanţă de 40 m unul de celălalt. 

Ştiind că vulpea face o săritură de 2 m şi câinele una de 3 m, iar vulpea sare de 4 ori în 

timp ce câinele sare de 3 ori, află distanţa parcursă de câine până ajunge vulpea. 

A) 17 m             B) 120 m          C) 360 m              D) 8m                E) 9 m 

19. Câte minute rezistă omul fără oxigen, ştiind că dacă ar mai rezista 240 de secunde, 

ar rezista a şasea parte dintr-o oră? 

A) 1 minut      B) 6 minute     C) 3 minute       D) 4 minute      E) 2 minute 

20. Din dublul răsturnatului numărului care arată în câte zile Pământul realizează o 

rotaţie în jurul Soarelui, scade numărul cu 29 mai mare decât jumătatea întreitului 

numărului 12. Ce număr obţii? 

A) 1079          B) 1097            C) 1709            D) 1790             E) 1970 

21. În curtea bunicului erau 63 de păsări, adică raţe, gâşte şi găini. Ştiind că ele puteau fi 

grupate, astfel încât la o gâscă să corespundă 3 găini, iar la două gâşte, o raţă, află 

câte păsări de fiecare fel erau în acea curte. 

A) 15;12;36             B) 7;14;42      C) 8;10;45         D) 13;15;35         E) alt răspuns  

 

SUCCES! 





 

Concursul interjudeţean de matematică „REGALUL GENERAŢIEI XXI” 

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploiești, Prahova 

ediţia a XI-a, 11 noiembrie 2017 

   Clasa  a IV-a 

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

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul de lucru : 2 ore 

 
1. Gelu are în buzunar 2 bancnote de 5 lei, 3 bancnote de 10 lei și 6 monede de 50 de bani. Dacă în buzunar mai are doar 
monede de 10 bani, câte trebuie să dea vânzătoarei pentru a cumpăra o minge care costă 45 de  lei? 
 a) 2 monede  b) 5 monede              c) 20  monede                   d) 15 monede       e)10 monede 
 
2. Pe ambele părți ale unei alei lungă de 40 m, s-au plantat 10 castani la intervale egale.  
    Care este distanța dintre doi castani vecini? 
a) 4m               b) 8 m                c) 6 m                      d) 9 m      e) 10 m 
  
3. Vârful Moldoveanu din Munții Făgăraș are MMDXLIV de metri, iar vârful Negoiu este cu IX metri mai scund.  
    Câți metri are Vârful Negoiu? 
a) MMDXXXV             b) MMDXXXVII                 c) MCDXXXV               d) MDXXXV            e) alt răspuns 
 
4. Câte numerele de trei cifre au cifra zecilor de două ori mai mică decât cifra sutelor și cu unu mai mare decât cifra unităților? 
a) 7 numere  b) 6 numere            c) 5 numere                      d) 4 numere        e) 3 numere 
 
5. După ce a parcurs 8 km, lui George i-au mai rămas de parcurs de trei ori mai mulți kilometri până la jumătatea drumului.                                                
    Ce lungime are drumul? 
a) 24 km    b) 54 km         c) 44 km                      d) 32 km          e) alt răspuns   
 
6. Cei 43 de elevi din școala noastră au plecat în excursie și  urcă în șir indian pe un munte. Mihai spune: Am în fața mea un 
număr de colegi egal cu trei sferturi din numărul colegilor care se află în urma mea.  
    Al câtelea din șir este Mihai?  
a) al 19 lea        b) al 15 lea                       c) al 17 lea                           d) al 18 lea              e) al 16 lea 
 
7. Gina are mai puțin de 320 de alune. Dacă ar avea de 7 ori mai multe decât are, ar depăși numărul 320 cu atâtea alune câte 
îi lipsesc.  
    Câte alune are Gina? 
a) 70 alune  b) 75 alune                 c) 80  alune                      d) 85 alune                  e) alt răspuns 
 
8. O fetiță a completat șirul de numere 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 12, ........ cu încă 4 numere după o regulă creată de ea. Un 
băiețel rău a șters din șir numerele completate de fetiță.  
    Care este suma numerelor șterse? 
a) 48                  b) 54     c) 36           d) 59       e) 60 
 
9. Mara are într-un coș un număr de nuci. Dă Anei jumătate din nuci și încă două , Irinei jumătate din cele rămase și încă două 
nuci și constată că în coș  mai sunt 8 nuci.  
   Câte nuci au fost inițial în coș? 
a) 40 nuci           b) 20 nuci                       c) 36 nuci                  d) 45 nuci               e) alt răspuns 
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10. 8 căni sunt cu 70 de lei mai ieftine decât 5 farfurii, iar o farfurie este cu 4 lei mai scumpă decât două căni.                                          
      Cât costă fiecare? 
a) 48 lei și 25 lei                b) 54 lei și 24 lei       c) 36 lei și 63 lei                   d) 44 lei și 25 lei                      e) 25 lei și 54 lei 
 
11. Bogdan are de 3 ori mai multe timbre decât Radu. Dacă Bogdan ar avea cu 27 mai multe timbre, atunci el ar avea 84 de 
timbre.  
      Câte timbre au împreună?   
a) 48 timbre             b) 19 timbre        c) 76 timbre          d) 14 timbre          e) 57 timbre 
 
12. Un copil a avut de citit în vacanță o carte de povești care avea 248 de pagini. În prima zi a citit atâtea pagini câte ar avea 
cartea dacă am înlătura ultima cifră. A doua zi a citit de 2 ori mai multe pagini decât în prima zi și de 6 ori mai multe decât în a 
treia zi. În a patra zi a citit 28 de pagini, restul paginilor le-a citit în următoarele 10 zile în mod egal.  
      În care zi a citit băiatul cel mai puțin? 
a) prima zi           b) a doua zi   c) a treia zi                      d) a patra zi                  e) alt răspuns 
 
13. Un iepure și un arici se întrec la fugă. Iepurele aleargă de 35 de ori mai repede decât ariciul, care termină cursa în două 
ore și 20 de minute. Dacă cei doi concurenți iau startul în același timp, cât a așteptat iepurele până a terminat și ariciul cursa? 
a) 2 ore și 10 min.                  b) 2 ore și 12 min.                c) 2 ore și 14 min.                  d) 2 ore și 16 min.                    e) 120 min 
 
14. Știind că treimea sfertului jumătății unui număr x este 9 și că șesimea triplului sfertului numărului 648 este y, să se afle x+y 
a) 135                    b) 297                   c) 276                        d) 214                     e) 257 
 
15. Suma a trei numere este 724. Primul număr mărit cu 3 este de două ori mai mic  decât al doilea micșorat cu 4. Al treilea 
număr este de patru ori mai mare decât primul număr. 
      Aflați cele trei numere. 
a) 12, 34,  48                    b) 12, 24, 48                 c) 102, 214, 408                  d) 214, 102, 214                 e) 241, 102, 214,       
 
16. Dacă Scufița Roșie ar avea cu 5 ani mai mult, atunci vârsta ei ar fi a patra parte din vârsta bunicii și a treia parte din vârsta 
vânătorului. Ce vârstă are fiecare, dacă suma vârstelor celor trei personaje este 115 ani? 
a) 15, 60, 45 ani         b) 10, 40, 30 ani                 c) 12, 24, 48 ani                  d) 10, 60, 45 ani                   e) 25,10, 64 ani      
 
17. Dacă îi dau Alexandrei 3 ciocolate, ea îmi împrumută bicicleta ei 4 ore. Dacă îi dau 15 bomboane, îmi împrumută bicicleta 
pentru 2 ore. Mâine îi voi da o ciocolată și 5 bomboane.  
      Cât timp mă voi plimba cu bicicleta Alexandrei? 
         a) 4 ore           b) 2 ore           c) 3 ore                    d) 1 oră                   e) 1 oră și 10 min 
 
18. Suma duratelor de viață ale unui cangur, unei zebre și unei girafe este 232 ani. Dacă  cangurul ar trăi cu 14 ani mai mult, el 
ar avea jumătate din suma vârstelor zebrei și girafei.  
      Câți ani trăiește cangurul? 
a) 72 ani                      b) 64 ani                    c) 68 ani                      d) 87 ani                e) alt răspuns 
 
19. Andrei plantează în grădina sa 2015 flori astfel: mai întâi o zambilă, apoi 2 lalele, apoi 3 narcise și după aceea 4 trandafiri și 
apoi 5 garoafe. El reia procedeul până termină de plantat toate florile.  
      Ce floare este plantată ultima de către Andrei? 
a) lalea                           b) trandafir                         c) zambilă                              d) narcisă                           e) garoafă 
 
20. . La Hipodromul Ploiești, la o cursă de trap, s-au aliniat la start patru cai și jocheii lor. În timp ce calul cu numărul 1 aleargă 
un tur de pistă, calul cu numărul 2 aleargă un tur și un sfert, cel cu numărul 3 un tur și jumătate, iar calul cu numărul 4 un tur 
și trei sferturi.  
       Dacă împreună caii au alergat 22 de tururi de pistă, câte tururi a făcut calul cu numărul 4 ? 
a) 5 tururi   b) 6 tururi                        c) 7 tururi                          d) 8 tururi                         e) 9 tururi 
 
21.  Ana are 600 de bile albe și roșii. Dorind să aibă numai bile albe, ea face schimb cu prietena sa Roxana, care oferă 8 bile 
albe pentru fiecare 17 roșii. După schimb, Ana are 420 de bile albe.  
      Câte bile albe a avut Ana la început? 
a) 248 bile            b) 297 bile                   c) 276 bile                     d) 214 bile                      e) 260 bile 
 

SUCCES! 





CONCURSUL  REGIONAL DE MATEMATICĂ 

„ REGALUL GENERAȚIEI XXI ”, EDIȚIA a XI- a , 11 NOIEMBRIE 2017 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ „ SFÂNTA VINERI ”  PLOIEŞTI  

CLASA a  V- a 

 

1.Care este ultima cifra a numarului 30 + 31 + 32 +.... + 32017 ? 

a). 3 b). 4 c). 6 d). 2 e). alt răspuns 
 

2. O gâscă trece pe lângă un cârd de gâște și spune: ”bună dimineața 34 de gâște”. O gâscă răspunde: 

”dacă am fi încă pe atâtea și pe jumătate și pe sfert și cu tine am fi 34 de gâște. Câte gâște erau în cârd? 

a). 17 b). 24 c). 12 d). 16 e). alt răspuns 
 

3. Calculand : 2017 ·2016 - 20162 + 2016·2015 – 20152 – 2015, se obtine: 

a). 2014 b). 2015 c). 2018 d). 2017 e). alt răspuns 
 

4. O fermă are 50 de vaci. O vacă are o producție de 35 litri lapte/zi. Cât lapte va produce ferma în luna 

noiembrie, dacă după primele 10 zile va vinde 10 vaci, după următoarele 10 zile va cumpăra încă 12 vaci. 

a). 42900 b). 48500 c). 49700 d). 52200 e). alt răspuns 
 

5. Un melc trebuie să urce un zid de 11 m. Ziua el urcă 3m și noaptea coboară un metru. În câte zile 

ajunge în vârf? 

a). 4 b). 11 c). 8 d). 5 e). alt răspuns 
 

6. Fie numărul a=22017 + 32017 + 52017. Cât va fi restul împărțirii numărului a la 10? 

a). 0 b). 3 c). 5 d). 2 e). alt răspuns 
 

7. În câte zerouri se termină numărul:     x= 1 · 2 · 3 · .................. ·31. 

 a). 5 b). 6 c). 10 d). 7 e). alt răspuns 
 

8. Un fermier cumpără pomi pentru a înființa o livadă. Dacă va planta câte 8 pomi pe un rând atunci 

rămân 5 pomi neplantați. Dacă va planta câte 10 pomi pe un rând, atunci pe un rând vor fi plantați doar 5 

pomi, iar trei rânduri vor fi nefolosite. Câți pomi a cumpărat fermierul? 

a). 155 b). 120 c). 160 d). 165 e). alt răspuns 
 

9. Aflați x din egalitatea:     21 – {2· [3·(4·x-5)+1]-3}=4 

a). 4 b). 5 c). 3 d). 6 e). alt răspuns 

 

10. Care vor fi ultimele trei cifre ale numărului: 

12321 + 123321 + 1233321+ ................+12 333…3⏟    
𝑑𝑒 2017 𝑜𝑟𝑖

21 

a). 402 b). 457 c). 503 d). 704 e). alt răspuns 

 

11. Trei elevi au împreună 819 lei. Primul elev după ce cheltuie jumătate din suma avută, al doilea elev 
2

3
 

din suma avută și al treilea elev 
3

4
 din suma avută, rămân cu sume egale. Suma totală cheltuită de cei trei 

elevi este: 

a). 364 b). 279 c). 456 d). 546 e). alt răspuns 
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12. Pe ce loc va fi termenul 2017 în șirul: 1, 13, 25, 37, .... 

a). 168 b). 1003 c). 87 d). 172 e). alt răspuns 
 

13. Cât este restul împărțirii numărului a=1·2·3· .............. ·24 + 247 la 91? 

a). 65 b). 91 c). 47 d). 85 e). alt răspuns 
 

14. Care este rezultatul calculului 2+4+6+ .................+4034 - 2017·2016 

a). 2017 b). 2016 c). 4034 d). 2018 e). alt răspuns 
 

15. Împărțind numărul a∈N la numărul b∈N* se obține câtul 11 și restul 17. Dacă diferența dintre 

dublul lui a și a+5b este 233, cât va fi numărul a? 

a). 125  b). 180 c). 245 d). 413 e). alt răspuns 
 

16. Cât este suma tuturor resturilor împărțirii numerelor mai mari decât 97 și mai mici decât 135 

la 47. 

a). 805 b). 814 c). 125 d). 128 e). alt răspuns 
 

17. Cât este restul împărțirii numărului a=20+21+22+23+......+22017 la 31. 

a). 3 b). 11 c). 15 d). 12 e). alt răspuns 
 

18. Împărțind un număr a la 17 se obține un cât egal cu restul împărțirii lui a la 19 și împărțind numărul la 

19 obținem câtul egal cu restul împărțirii lui a la 17. Care este cel mai mare număr natural ce verifică 

aceste relații? 

a). 322 b). 339 c). 341 d). 161 e). alt răspuns 
 

19. Într-o tabără trebuie să plece 153 de elevi cu mașini de 25 locuri care costă 250 lei, cu 47 de locuri cu 

un cost de 430 lei sau cu mașini de 52 de locuri cu un cost de 600 lei. Stiind ca trebuie alese masini cu 

acelasi numar de locuri, varianta convnabila va costa : 

a). 1720 b). 1750 c). 1800 d). 1600 e). alt răspuns 
 

20. La o florărie s-au adus trandafiri. În prima zi s-a vândut o pătrime din numărul trandafirilor și s-au 

ofilit 12. A doua zi s-a vândut 
1

3
 din numărul trandafirilor rămași și s-au ofilit 10. A treia zi s-a vândut 

jumătate din numărul trandafirilor rămași și s-au ofilit încă 10 trandafiri. A patra zi s-a vândut jumătate 

din numărul trandafirilor, rămânând 20. Câți trandafiri au fost aduși la florărie? 

a). 106 b). 108 c). 136 d). 144 e). alt răspuns   
      

 

21. O carte are prefață și patru capitole, iar paginile sunt numerotate începând cu numărul 3. Știind că 

prefața are de trei ori mai puține pagini decât capitolul întâi și că dacă s-ar adăuga din capitolul I, trei 

pagini la capitolul II și două pagini la capitolul III, atunci ar mai trebui o pagină la capitolul IV pentru ca 

toate cele patru capitole să aibă acelați număr de pagini. Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea 

capitolului III, dacă pentru numerotarea cărții s-au folosit 340 cifre.   

a). 117 b). 85 c). 99 d). 82 e). alt răspuns 

 

      SUCCES!      

 





Concursul interjudeţean de matematică „REGALUL GENERAŢIEI XXI” 

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploiești, Prahova 

ediţia a XI-a, 11 noiembrie 2017 

Clasa a VI-a 

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

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul de lucru :2 ore 

1. Un bazin de înot are forma unui paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 24 m, lăţimea de 2 m şi 
înălţimea de 2,5 m. Câţi litri de apă sunt necesari pentru a umple complet bazinul? 
a)120                                   b)120 000                           c)1 200                  d)12 000     e)alt 
răspuns 
 
2.  Pe un lac cresc o sumedenie de nuferi. Ei îşi dublează suprafaţa în fiecare zi, iar în 20 de zile acoperă 
în întregime lacul. În cât timp acoperă nuferii, jumătate din suprafaţa lacului? 
 
a)10                                    b)19       c)1 6                 d)12    e)alt răspuns 
 
3. Duratele de viaţă ale lui Leonardo da Vinci, Galileo Galilei şi Isaac Newton însumează 229 de ani. 
Dacă primul ar mai fi trăit 14 ani, el ar fi avut jumătate din suma vârstelor la care au murit Galilei Galilei 
şi Isaac Newton, dar s-a stins din viaţă la un an dupa ce a atins de 11 ori diferenţa dintre duratele de viaţă 
ale celorlalţi doi. Câţi ani a trăit GalileoGalilei? 
a) 67                                    b)84                              c)78                                   d)63        e)alt răspuns     
                    
4. Un tren de marfă care merge cu o viteză constantă de 80 km/h intră intr-un tunel care are lungimea de 
2,5 km. Lungimea trenului este de 500 metri. Cât timp îi ia trenului de marfă să traverseze tunelul din 
mometul in care intră locomotiva si până iese ultimul vagon? 

a)220 secunde              b)30secunde c)135 secunde  d)100 secunde     e)alt răspuns 

5. Câte numere de forma cabab3 sunt divizibile cu 4 şi  ab este pătrat perfect? 
a) 8                                     b)2                              c)12                                   d)6                e)alt raspuns 

 
6 Rezultatul calculului : (111111 + 222222 + ... + 999999):(111+ 222 + ... + 999) este egal cu … 

 
a)1001                                    b)10001                            c)101                  d)100001    e)alt raspuns 

7.Valoarea lui n din egalitatea 8n + 8n+2 = 65 ⋅  22001este … 
 

a) 667                                     b)1667                                c)669                     d)1       e)alt răspuns 
 
8. Numerele prime a, b, c, d verifică egalitatea :21 ⋅ a + 74 ⋅ b + 224 ⋅ c + 112 ⋅ d = 2016. Atunci b este 
egal cu: 
a) 2                                    b)3                               c)5                                   d)7     e)alt răspuns 

 
9. Se consideră x şi y două numere naturale pentru care 5x+7y=2011.Atunci suma lor este: 
a)500  b)mai mică decat  403  c)404   d) 403  e)alt răspuns 
 

10. Fie sirul: 8; 13; 18; 23;…Al 2017-lea termen al sirului este egal cu : 
a)10088                          b) 10083                          c)10003   d)10008 e)alt răspuns                       
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11.Ultimele două cifre ale numărului N=7+72+73+74+75+76+……+72007+72008+72009+72010 sunt: 
a)56   b)57  c)58  d)59  e)alt răspuns                        
 
 
12 Aflaţi restul împărţirii numărului N = 1·2·3· … ·100 + 900 la 440. 

a)20               b)30 c)40 d)100 e)alt răspuns 

13. Numărul   8aaa      împărţit la un număr de două cifre dă restul 98. Atunci cifra a este egală cu  

a) 8                                     b)9                              c)7                                   d)6              e)alt răspuns 

14. Din porturile  Constanţa şi Istanbul  pleacă zilnic la ora 7 câte un vapor către celălalt port.Drumul 
durează 170 de ore iar vapaorele se deplasează cu aceeaşi viteză. Câte vapaore întâlneşte pe drum fiecare 
vapor până ajunge la destinaţie? 

a) 9                                    b)8                              c)7                                   d)6 e)alt răspuns 

15. Câte numere natural de forma abverifică egalitatea ab =(a+b)2+a+b ? 
a) 1                                     b)2                              c)3                                   d)4    e)alt răspuns 

16. Câte numere natural de forma cab  cu a,b,c cifre diferite  există dacă se verifică egalitatea  

cccbbbaaa ++ +a+b+c=2016 ? 
 
 a) 42                                     b)24                              c)43                                   d)34  e)alt răspuns 
17. În relaţia 1*2*3*…*2014=2016 ptem înlocui o parte dintre steluţe cu semnul plus şi pe cele rămase 
cu semnul minus pentru a obţine o propoziţie adevărată? 
a)da, dar să fie mai multe de plus decât de minus               b) da, dar să fie mai puţine  de plus decât de 
minus   c) da, dar să fie în număr egale cele de plus cu cele de minus          d) nu se poate e)alt răspuns 
 
18.      Fie punctele  A0, A1, A2,… An   situate în această ordine pe o dreaptă d asfel încât  
A0,A1 =1cm, A1A2 =2cm, A2A3  =22cm… An-1, An=2n-1 cm. Puncul M este mijlocul segmentului A2A12 şi 
punctual N este mijlocul segmentului A4A10   . Determinaţi  măsura segmentului MN. 
                                                                                   
a) 1850 cm                                     b)902 cm                              c)1720 cm                     d)11530 cm 
e)alt răspuns 
 
19. Suma a trei numere naturale nenule este egală cu 2017. Unul dintre numere este egal cu produsul 
celorlalte două. Atunci cel mai mare dintre cele trei numere este: 
a) prim                             b)mai mic decat 1000                     c)impar                         d)se divide cu 36 
e)alt răspuns 
 

20. Un ogar urmăreşte o vulpe, care este distanţată la 60 de sărituri (de-ale vulpii) înaintea lui. Vulpea, 
mai iute de picior, face 9 sărituri în timp ce ogarul face 6. În schimb, 3 sărituri ale ogarului fac cât 7 ale 
vulpii. Peste câte sărituri ale ogarului va fi ajunsă vulpea?  

a)48                                   b)36                           c)72                  d)144     e)alt răspuns 
 
21. Numărul multiplilor lui 2016 formaţi numai cu cifrele  4 şi 6 este: 
a) 2017     b) 1                           c) mai mare decât 2017  
d) nu există astfel de multiplii                             e)alt răspuns 

 

SUCCES! 





Concursul interjudețean de matematică „REGALUL GENERAŢIEI XXI” 
Școala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploiești, Prahova 

Ediţia a XI-a, 11 noiembrie 2017 
 

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

Timpul de lucru: 2 ore 
 

1. Care este numărul soluțiilor întregi ale inecuației |2x-1|≤7?   

   
 

2. O hartă este executată la scara 1cm:5km. La ce scară este executată o a doua hartă, dacă unei distanțe de 3 cm pe prima 
îi corespunde o distanță de 75 mm pe a doua?  

  
    

3. Fie A o mulțime de numere naturale cu proprietatea că oricum am alege 4 elemente ale lui A, exact două dintre ele sunt 
numere prime. Numărul elementelor lui A este: 
f 

 

4. O bacterie se divide la fiecare 30 de minute. Cele două bacterii rezultate se divid la rândul lor la fiecare 30 de minute, etc. 
În cursul celei de-a câta ore numărul bacteriilor va depăși 130.000? 
   

  

5. Lungimile laturilor unui dreptunghi sunt numere prime. Aria și perimetrul lui sunt direct proporționale cu 
elementele mulțimii A={3, 5}. Raportul dintre produsul și suma dimensiunilor dreptunghiului este: 
  
     

6. Se dau numerele naturale a și b cu proprietățile: i)  
a

b
 = 25% · 

b

a
 și ii) (a,b) = 25% · [a,b]+24, unde (a,b) și [a,b] sunt 

cel mai mare divizor comun, respectiv cel mai mic multiplu comun al numerelor a și b. Atunci: 

      

7. O Care este diferența dintre numărul maxim și numărul minim de triunghiuri pe care le pot determina 5 
puncte care nu se află toate pe aceeași dreaptă? 
  

  

8. Se dau numerele naturale m, n și p care verifică relația: m2np̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +mn2p̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +mnp2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = m2n2p2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  + 468. Atunci 

   

   

9. Într-un vas se află o soluție de apă cu sare având concentrația de 8%. Masa sării este 120g. Câți ml de apă trebuie 
adăugată în vas pentru a obține o concentrație de 5%? 

    

10. Numerele naturale a, b și c sunt soluțiile ecuațiilor ax+b = c+1, bx+c = a+1, cx+a = b+1, în această ordine. Cu numerele a, b 
şi c se formează mulțimea A.  Atunci cardinalul mulţimii A este: 
 

    

 

A. 4 B. 6 C. 8 D. 14 E. Alt răspuns 

A. 1cm:1km B. 1cm:2km  C. 1cm:5km D. 1cm:6km E. Alt răspuns 

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. Alt răspuns 

A. A șaptea B. A opta C. A noua D. A zecea E. Alt răspuns 

 

A. 1 B. 1,2 C. 1,5 D. 2 E. Alt răspuns 

 

A. ab = 1955 B. ab = 1986 C. ab = 2017 D. ab = 2048 E. Alt răspuns 

 

A. 4  B. 5  C. 6  D. 8  E. Alt răspuns 

 
A. m+n+p=6 B. m+n+p=7 C. m+n+p=8 D. m+n+p=9 E. Alt răspuns 

 

A. 1000 ml B. 1020 ml C. 1040 ml D. 1060 ml E. Alt răspuns 

 

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. Alt răspuns 

 

Clasa a VII-a 
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11. În triunghiul ABC, m(≮A) = 400. Fie [AP], [BN], [CM] bisectoarele unghiurilor triunghiului (P∈[BC], N∈[AC], 

M∈[AB]) și Q intersecția lor. Dacă [AQ] este bisectoarea unghiului ≮MQN, atunci m(≮NQC)= 

   

12. Se dau dau n≥2 numere naturale consecutive, cu proprietatea că niciunul nu este divizibil cu n+1 sau n+2. Fie A și B cel 
mai mic, respectiv cel mai mare dintre cele n numere. Atunci n2+3n+2 divide:    
     
 

13. În triunghiul ACD, m(≮A) = 450 și m(≮C) = 600. Pe AC se construiește, în afara triunghiului, triunghiul isoscel ABC, cu 

m(≮A) = m(≮C) =150. Perpendiculara în B pe BC întâlnește AD în E. Atunci m(≮CED) este: 

    

 

14. Fie m cel mai mare număr natural pentru care   
2017m+1934

m+1
 ∈ℕ. Numărul divizorilor pozitivi ai lui m este: 

   

  

15. Fie n≥1 un număr natural. Un triunghi cu o latură de lungime 2n și o alta de lungime n se numește n-triunghi. Numărul  
n-triunghiurilor cu toate laturile numere naturale este: 
     

 

16. În triunghiul EFG, dreptunghic în F, [FB], [FH] și [FM] sunt bisectoarea, înălțimea, respectiv mediana duse din F pe EG. 
Atunci ordinea de la stânga la dreapta a punctelor B, H, M pe EG, privite din F, este: 

 

17. Se notează cu S expresia ± (-1)1± (-1)2± (-1)3±.....± (-1)2017. Fie A mulțimea numerelor întregi n cu proprietatea că există 

o succesiune de semne + și – astfel încât S = n. Numărul elementelor lui A este 
 

 

18. Ultima cifră a numărului 12017 + 22017 +32017 + 42017 +.........+20172017 este: 
    

 

19. Se notează cu q și r câtul, respectiv restul împărțirii numărului prim p la 30. Dacă numerele 30, q și r sunt laturile unui 
triunghi, atunci valoarea maximă a sumei dintre p și perimetrul triunghiului este: 

     
       

20. Fie p un număr prim și Ap = {n∈ℕ|pn +1 este pătrat perfect}. Numărul elementelor lui Ap este: 

   

   

21. În triunghiul ABC, mediana AM împarte unghiul A în două unghiuri cu proprietatea m(≮MAC) = 2m(≮MAB). 

Perpendiculara în B pe AB întâlnește AM în D. Dacă AD = 30, atunci: 

   

SUCCES! 

A. 600 B. 650 C. 700 D. 750 E. Alt răspuns 

 

A. Doar A-1 B. Doar B+1 C. A-1 și B+1 D. A-1 sau B+1 E. Alt răspuns 

 

A. 600 B. 650 C. 700 D. 750 E. Alt răspuns 

 

A. 0 B. 2 C. 6 D. 8 E. Alt răspuns 

 

A. n B. n+1 C. 2n D. 2n-1 E. Alt răspuns 

 

A. B, H, M B. H, M, B C. H, B, M D. B, M, H E. Alt răspuns 

 

A. 1768 B. 1824 C. 1968 D. 2016 E. Alt răspuns 

 

A. 2015 B. 2016 C. 2017 D. 2018 E. Alt răspuns 

 
A. 2 B. 4 C. 6 D.8 E. Alt răspuns 

 

A. 0 sau 1 B. 0 sau 2 C. 0 sau 3 D. 0 sau 4 E. Alt răspuns 

 

A. AC=6 B. AC=10 C. AC=12 D.AC= 18 E. Alt răspuns 

 





CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „REGALUL GENERAŢIEI XXI” 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI” PLOIEȘTI, PRAHOVA 

EDIŢIA a XI-a, 11 NOIEMBRIE 2017 

CLASA a VIII-a 

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

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul de lucru: 2 ore 

1. Dacă x, y, z sunt numere reale negative şi  (x + y + z)2 = 21, atunci( x + √21 + y – 1 + z)21 este egal 

cu: 

A. 1 B. 85 – 4 √21 C. 0 D. – 1  E. Alt răspuns 

2. În triunghiul ABC, M este mijlocul laturii [BC], N este mijlocul lui [BM], iar P este mijocul lui [AM]. 

Dacă aria triunghiului PMN este egală cu 7 cm2, atunci aria tiunghiului ABC este egală cu … cm2: 

A. 56 B. 28 C. 21 D. 42 E. Alt răspuns 

3. Suma dintre pătratul mediei aritmetice şi pătratul mediei geometrice a numerelor 8 – 3 √7 şi 8 + 3 √7 

este egală cu pătratul numărului: 

A. 16 B. 8 C. 9 D. 3 E. Alt răspuns 

4. Media aritmetică a celor patru ani de gimnaziu este 9,40,  iar media la evaluarea naţională este 9. Care 

va fi media finală, ştiind că aceasta este media aritmetică ponderată, unde media celor patru ani are 

ponderea 2, iar media la evaluarea naţională are ponderea 8? 

A. 9,08 B. 9,10 C. 9,20 D. 9,32 E. Alt răspuns 

5. Fie triunghiul ABC cu m(∢ BAC) = 90o. Atunci: 

A. BC3 > AB3 + 

AC3 

B. BC3 = AB3 + 

AC3 

C. BC3 < AB3 + 

AC3 

D. BC2 > AB2 + 

AC2 

E. BC2 < AB2 + 

AC2 

6. Fie ABCD tetraedru regulat, AE ⊥ BC, E ∈  BC şi CF⊥  AD, F∈ AD. Dacă AB = 8 cm, atunci lungimea 

lui [EF] este egală cu … cm: 

A. 4 B. 4 √2 C. 8 D. 4 √5 E. Alt răspuns 

7. Doi litri de suc cu concentraţia de zahăr de 10 % se amestecă cu 3 litri de acelaşi suc cu o concentraţie 

de zahăr de 15%. Care va fi concentraţia amestecului? 

A. 25% B. 5% C. 13% D. 12,5% E. Alt răspuns 

8. Un tren traversează un tunel lung de 1320 m. Conductorul a observat că locomotiva a traversat tunelul 

în exact 45 secunde, iar ultimul vagon a ieşit din tunel exact după alte 15 secunde. Lungimea trenului 

este de … metri: 

A. 110  B. 220  C. 440 D. 550  E. Alt răspuns 

9. Fie x, y, z numere reale pentru care sunt adevărate relaţiile: 

x = √1 –  2𝑦𝑧, y = √1 –  2𝑥𝑧 şi z = √1 –  2𝑥𝑦. Atunci suma x + y + z este egală cu: 

A. 0 B. 9 C. 3 D. 12 E. Alt răspuns 

10. Fie mulţimea A = {x ∈ R││x + 2√7│≤ √ 7}. Atunci numărul de elemente al mulţimii A ∩ ℤ  este egal 

cu: 
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A. 7 B. 4 C. 5 D. 6 E. Alt răspuns 

11. Dacă ( x2 – 2x + 2016) ( x2 – 2x – 2018) + 20172 = 0, atunci │x − 1│aparţine intervalului: 

A. (−∞, −2) B. [−2, 1) C. [1, √11) D. [√11, 21) E. [21, +∞) 

12. Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A, cu AB = AC + 7, iar BC = 13. Dacă [CD este bisectoarea 

unghiului ACB, D ∈ AB, atunci distanţa dintre punctele C şi D este egală cu: 

A.  
10

3
 B. 

26

3
 C. 

5√13

3
 

D. 5 E. Alt răspuns 

13. Se consideră numerele reale a =  √14 − 6√5  şi b = √14 + 6√5. Diferenţa dintre inversul lui a şi 

inversul lui b este numărul care aparţine lui: 

A. ℕ B. ℤ ∖ ℕ C. ℝ ∖ ℚ D. ℚ ∖ ℤ E. Alt răspuns 

14. Suma distanţelor de la un punct din interiorul unui triunghi echilateral la laturi este egală cu 13 √3  cm. 

Atunci aria triunghiului este egală cu …cm2: 

A. 
13√3

4
 B. 

169√3

4
 C. 169√3 D. 

13√3

2
 

E. Alt răspuns 

15. În triunghiul ABC, m(∢A) = 90o, m(∢C) = 30o şi AC = 6√6cm. Dacă G este centrul de greutate al 

triunghiului ABC, AD⊥ BC, D ∈ BC şi GG’ ⊥ AD, G’ ∈ AD, atunci lungimea segmentului [GG’] este 

egală cu … cm: 

A. 2√2 B. 3√2 C. 2√3 D. 4√6 E. Alt răspuns 

16. Suma elementelor mulţimii { 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅│
𝑎+𝑏+𝑐

√3(𝑎2+𝑏2+𝑐2)
  ∈ ℕ}este egală cu: 

A. 4985 B. 4995 C. 4885 D. 3985 E. Alt răpsuns 

17. Se consideră triunghiul dreptunghic isoscel ABC cu m(∢ BAC) = 90o. Pe dreapta perpendiculară în  B 

pe BC se consideră punctul D astfel încât AD = BC şi [AD] ∩ [BC] ≠ ∅. Atunci m(∢BAD) este egală 

cu … o: 

A. 45o B. 15o C. 30o D. 75o E. Alt răspuns 

18.   Rombul ABCD şi triunghiul echilateral ABE se află în plane diferite. Dacă m(∢ EBC) = 60o, atunci 

m(𝐴𝐸, 𝐶�̂�) este egală cu: 

A. 60o B. 90o C. 45o D. 30o E. Alt răpsuns 

19. Produsul numerelor irațíonale a  pentru care numerele b = a2 – 2a – 3 și c = a3 – 5a – 6 sunt raționale 

este egal cu: 

A. – 1  B. + 1 C. 2 D. 2 √2 E. Alt răspuns  

20. În cubul ABCDA’B’C’D’ cu muchia de √2  cm, se consideră punctele M și N, mijloacele muchiilor 

AB, respectiv CC'. Dacă {P} = BD ∩ CM și {Q} = BN ∩ B’C, atunci distanța de la punctul A’ la dreapta 

de intersecție  a planelor (BDQ) și (AB’D) este egală cu … cm: 

A. 5 B. 10 C. 2 D. 2 √2 E. Alt răspuns  

21. Se consideră triunghiul ABC şi punctele E ∈ [CB], M ∈ [AC], T∈ [AB] astfel încât MATE este 

paralelogram. Aria maximă a paralelogramului MATE este egală cu: 

A. 
1

2
𝒜ABC B. 

1

4
𝒜ABC C.  

2

3
𝒜 ABC D. 

3

4
𝒜ABC E. Alt răspuns 

 

SUCCES! 
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