
CONCURSUL REGIONAL MULTIDISCIPLINAR „REGALUL GENERAŢIEI XXI” 

Şcoala Gimnazială „SfântaVineri”, Ploieşti - Prahova 

ediţia a XII-a, 15 decembrie 2018 

           Clasa a III-a SUBIECTE SELECTATE DE PROF. SAMSON IULIA, PROF. PANĂ RALUCA SI PROF. MANOLE ANETA 

 

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

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru: 2 ore 

 

1) a :  a x 2 + a – a : a x 1 – a :1 = .... 

 

a) a                     b)    0                     c) a + a                     d)  2                     e) 1 

2) Folosind cel mult trei dintre  cele trei cartonaşe cu cifre romane, câte numere poți scrie? 

 

 

a) 9                 b) 8                     c) 10               d) 7                 e) 12 

 

3) Află suma tuturor numerelor scrise cu 3 cifre care au produsul mai mic dacât 3,  dar mai mare ca 0. 

 

a) 325     b) 354       c) 465  d) 456       e) alt răspuns 

 

4) Se dă şirul:    1, 2, 4, 7, 11, …              Care este suma următoarelor trei numere din şirul dat? 

 

a) 65                 b) 67                    c)  60              d) 57                e) 70 

 

5) Suma a două numere este 36, iar câtul lor este 3.  Care este produsul celor două numere?  

a) 27                 b) 18                    c) 183             d) 243                  e) 108 

  

6) Am o panglică de 60 de centimetri. Câte tăieturi voi face pentru a obține fundițe cu lungimea de două 

palme, ştiind că o palmă măsoară 6 centimetri? 

 

a) 2                 b) 4                    c) 5                           d) 6               e) 7 

 

7) Înconjor terenul de sport făcând 400 de paşi. Ştiind că 5 paşi măsoară 3 m, câți metri parcurg? 

 

a) 400 m    b) 300 m        c) 200 m             d) 420 m e) 240 m 

 

8) Locuiesc pe drumul care leagă Buzăul de Bucureşti. Dacă merg la Bucureşti, parcurg o distanță de două 

ori mai mare decât atunci când merg la Buzău. De acasă până la Buzău parcurg cu 36 km mai puțin decât 

până la Bucureşti. Câți km sunt din capitala țării până la Buzău?  

 

a) 72 km    b) 144 km       c) 108 km                 d) 98 km            e) alt răspuns 

 

9) Dacă aş mai avea 25 de lei, în puşculița mea ar fi o sumă cu 25 de lei mai mică decât în cea a fratelui 

meu, care are cu 25 de lei mai mult decât cei 45 de lei ai surorii noastre. Câți lei am economisit toți trei? 

 

a) 125  lei     b) 115 lei       c) 150  lei              d) 100 lei e)  135 lei  

 

10) Într-o urnă sunt 12  bile verzi, roşii, negre. Fiecare bilă este vopsită într-o singură culoare şi sunt maxim 

5 bile de aceeaşi culoare. O bilă verde valorează 10 puncte, una roşie 13 puncte, iar una neagră 15 puncte. 

Care este punctajul maxim posibil al bilelor din urnă? 

 

a) 140    b) 160        c) 157                  d) 190  e) alt răspuns 

 

 

 

 

 

 

X V I 



11) Mă aşez pe cântar, împreună cu motanul şi câinele meu. Împreună, cântărim 52 de kilograme. Ştiind că 

motanul are un sfert din greutatea câinelui, iar câinele este de două ori mai uşor decât mine, câte 

kilograme am eu? 

 

a) 36 kg   b) 32 kg     c) 34 kg            d) 40 kg              e) alt răspuns 

 

12) În drumeție, mergem în şir indian. După Matei, suntem 16. În fața mea sunt 14 copii, dintre care unul 

este Matei. Între mine şi Matei sunt 7 copii. Câți drumeți mă însoțesc? 

  

a) 23    b) 29      c) 30             d) 21           e) 22 

 

13) Într-o pepinieră erau  44 de brazi şi molizi. După ce am mai plantat  9 brazi şi 15 molizi, sunt la fel de 

mulți pomi de fiecare fel.  Câți brazi  erau la început în pepinieră? 

 

a) 15    b) 19      c) 25             d) 7  e) alt răspuns 

 

14) Trei penare costă cu 5 lei mai puțin decât un rucsac. Şase penare sunt cu 70 de lei mai scumpe decât un 

rucsac. Cât voi plăti pentru un penar şi un rucsac? 

 

a) 75 lei   b) 95 lei     c) 115 lei           d) 100 lei              e) 105 lei 

 

15) Pentru petrecere, am pregătit   80  de  baloane. Albe  sunt  de  2  ori  mai  multe  decât  roşii  şi  cu  15  

mai  puţine  decât  verzi. Câte  baloane  sunt verzi şi roşii, în total?   

 

a) 41                  b) 26                    c) 54                        d) 65                    e) alt răspuns 

 

16) Am 24 de jetoane pentru un joc. Dau celor 10 jucători câte 2 sau câte 3 jetoane. Care este diferența dintre 

numărul jucătorilor care au primit câte 2 jetoane și al celor care au primit câte 3? 

 

a) 4                    b)     1                  c) 2                          d) 6                      e) alt răspuns 

17) Pentru a decora ferestrele clasei, trebuie să decupez 150 de clopoței şi 180 de steluțe. Zilnic, decupez 15 

steluțe şi 10 clopoței. După câte zile voi mai avea de decupat tot atâtea steluțe câți clopoței?  

 

a) 8 zile   b) 7 zile         c) 6 zile             d) 10 zile             e) alt răspuns 

 

18) Cu două cincimi din suma avută, iau un ornament de Crăciun, iar de restul banilor iau două globuri a 

câte nouă lei. Câți lei am cheltuit? 

 

a)  20 lei  b) 24 lei     c) 30 lei               d) 36 lei               e) 18 lei  

 

19) Cu prețul unui trandafir pot plăti 6 garoafe sau 2 frezii. Cât costă cea mai scumpă floare, dacă pe două 

buchete cu câte 3 fire de fiecare fel plătesc 120 de lei? 

a) 4 lei             b) 6 lei                  c) 8 lei                      d) 5 lei                 e) 12 lei 

 

20) În sacul lui Moş Crăciun sunt 184 de roboți, maşinuțe şi ursuleți. La fiecare 8 roboți corespund 3 

maşinuțe, iar la fiecare 6 maşinuțe Moşul a adăugat câte un ursuleț. Care este numărul maxim de copii 

care pot primi toate cele trei jucării: o maşinuță, un ursuleț şi un robot? 

 

a) 6  b) 8      c) 4                    d) 10              e) alt răspuns 

 

21) Pregătesc brioşe pentru colindători. La fiecare 10 brioşe coapte, dau câte una celor două surori ale mele, 

iar la 20 de brioşe coapte îi ofer una tatălui meu. La final, am 45 de brioşe. Câte brioşe am copt, în total? 

 

a) 65  b) 50     c) 70            d) 45  e) 60 

 

Succes! 





CONCURSUL REGIONAL MULTIDISCIPLINAR „REGALUL GENERAŢIEI XXI” 

Şcoala Gimnazială „SfântaVineri”, Ploieşti - Prahova 

ediţia a XII-a, 15 decembrie 2018 
SUBIECTE SELECTATE DE PROF. SAMSON IULIA, PROF. PANĂ RALUCA SI PROF. MANOLE ANETA 

              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) În luna decembrie a anului în curs, trei zile de duminică sunt în date cu numere pare. În ce zi a 

săptămânii vom sărbători Crăciunul? 

 

a) luni          b) marți                   c) miercuri              d) vineri                e)  sâmbătă 

 

2) Câți metri măsoară  cel mai înalt vârf muntos din România?  

 

a) MMDXLVI           b) MMDLXVI       c) MMDXXXV            d)  MMDXLIV      e) MMDV 

 

3) Mihai formează 11 șiruri de numere, fiecare șir având cu un număr mai mult decât șirul precedent, 

ultimul având 87 de numere. Câte numere a scris Mihai?  

a) 802                b) 1804                         c) 87                            d)  906                   e) alt răspuns 

 

4) Am între 100 și 200 de nuci. Dacă le împart în grupe de câte 2, 3, 4, 5, 6, 9  sau 15 nuci, îmi rămâne, de 

fiecare dată, câte o nucă. Câte nuci am?  

 a) 121                  b) 131                          c)181                           d)  141                  e) alt răspuns 

5) Mathias are de plantat un număr de salcâmi. El și-a propus să planteze câte 8 salcâmi  pe zi, dar 

plantează însă 10 pe zi și termină cu 3 zile mai devreme. Câți salcâmi a avut de plantat Mathias?  

a) 140                b) 80                            c) 120                         d) 100                    e) alt răspuns 

6) Am o ghirlandă din 61 de steluțe. Între oricare două steluțe roşii sunt  două aurii. Steluțele roşii sunt…       

 

a) 50                  b) 40                             c) 41                          d)  31                      e) 21 

 

7) În fiecare colț al grădinii de legume cu lungimea de 15 m şi lățimea de 9 m, bunicul a păstrat parcele 

pătrate, cu perimetrul de 8 m, pentru a le cultiva cu flori. Care este perimetrul terenului cultivat cu 

legume? 

  

a) 48 m       b) 40m               c) 32m         d) 80m             e) 16m 

 

8) Am pus în brad 144 de globuri astfel: roşii câte verzi şi albe la un loc, verzi câte albe şi argintii în total, 

iar albe, cu 8 mai multe decât argintii. Câte globuri roşii sunt în bradul meu? 

 

a) 64    b) 45                          c) 44              d) 54                        e) alt răspuns 

 

9) Locuiesc la sud-vest de Focşani, dar la nord-est de Bucureşti. Dacă merg la Focşani, parcurg un sfert 

din distanța față de capitală. De acasă până la Focşani parcurg cu 120 km mai puțin decât până la 

Bucureşti. Câți km voi parcurge pe traseul casă-Focşani-Bucureşti-casă?  

 

a) 300 km        b) 200 km           c) 320 km      d) 420 km       e) 400 km 

10) Un cămin s-a aprovizionat cu lămâi. Au fost cumpărate 171 de lămâi, ambalate în 40 de pungi, unele cu 

3, iar altele a câte 6 lămâi. Ştiind că o pungă mică valorează 8 lei, iar una mare 15 lei, află cât s-a plătit 

pentru toate lămâile. 

 

a) 694 lei b) 349 lei          c) 439 lei                    d) 360 lei             e) alt răspuns 

 

 



 

11) O vrăbiuță zgribulită zboară prin livadă. Pe prima creangă ciripeşte o dată, pe a doua de două ori, pe a 

treia de trei ori şi tot aşa. Pe a câta creangă va fi când va ciripi a 46-a oară? 

 

a) 10               b) 9                             c) 11                        d) 46                      e) alt răspuns 

 

12) Dintr-un coş, colindătorii au luat câte 1, 2 sau 3 mere. Ştiind că 16 copii au luat cel puțin câte un măr, 6 

au luat cel puțin câte două mere, iar 3 dintre ei au luat câte trei mere, află câte mere au fost în coş. 

 

a) 26              b) 37         c) 34     d) 27          e) alt răspuns 

 

13) Suma a trei numere este cât întreitul sumei ultimelor două numere. Dacă jumătatea sumei dintre     

ultimele două numere este egală cu 18, care este produsul dintre primul număr şi suma ultimelor două 

numere? 

 

a) 5184            b) 1296       c) 891               d) 2592       e) alt răspuns 

 

14) Rareș numără păsările din curtea bunicilor. Le grupează astfel încât la 5 găini să corespundă 2 rațe, iar 

la 3 rațe să corespundă o gâscă. Știind că în curte erau 92 de păsări, aflați câte rațe și gâște au bunicii? 

       a) 42                      b)  60                       c)  84                           d) 32                      e) alt răspuns 

 

15) În China, un tren lung de 80 m trece printr-un tunel lung de 280 m cu viteza de 72 km/h. Cât timp 

durează trecerea trenului prin tunel?      

          

 a) 160 s                        b) 12 s                     c) 80 s                        d) 18 s                     e) 280 s 

 

16) În anul 2013, o persoană, care s-a născut în secolul trecut, a avut o vârstă egală cu suma cifrelor anului 

său de naștere. Ce vârstă va avea acea persoană în anul 2025?  

 

a) 33 ani                    b)  48 ani                c) 22 ani                     d)  42 ani                e) alt răspuns 

17) Alessia deschide un dicționar de sinonime la mijloc. Adună numărul de pe una dintre cele două pagini 

din mijloc cu numărul de pe ultima pagină și obține 145. Câte pagini are cartea?  

a) 96                     b)48                        c)144                           d)  72                        e) alt răspuns 

 

18) Un număr de șase cifre începe cu 1. Dacă se mută această cifră de la începutul la sfârșitul său, numărul 

obținut este egal cu întreitul numărului dat. Care este acel număr?  

 

a) 185 742          b) 174 285                c) 124 857                   d) 142 857                e) alt răspuns 

19) Trei frați au împreună 118 lei. Cel mare cheltuiește două treimi din suma sa, mijlociul cheltuiește 

jumătate din suma sa, iar mezinul cheltuiește trei pătrimi din suma sa. Cei trei copii rămân cu sume care 

reprezintă numere naturale consecutive ordonate crescător. Câți lei a avut mezinul?. 

 

a) 56 lei              b)   35 lei                  c)     62 lei                   d)    60  lei              e)   alt răspuns  

   

20) La o competiție internațională de hochei pe gheață, s-au înscris 16  echipe. În fiecare etapă se formează 

grupe de câte patru echipe, în care fiecare echipă joacă cu fiecare. Promovează în etapa următoare 

primele două clasate din fiecare grupă. În ultima etapă a turneului rămân numai două echipe. Câte 

meciuri a disputat  campioana  competiției? 

 

a)  19      b) 9           c) 10         d) 12            e)   alt răspuns   

 

21) Am o cutie cu 137 de steluțe. Pun în brad jumătate din steluțele roşii, o treime din steluțele aurii şi un 

sfert din cele argintii. Pentru a păstra în brad acelaşi număr de steluțe din fiecare culoare, iau din el 6 

steluțe roşii şi 5 steluțe aurii şi mai pun  4 steluțe argintii. Câte steluțe argintii au rămas în cutie? 

a) 40                   b) 24                      c) 26                              d) 44                      e) alt răspuns 

 

Succes! 





Concursul Regional Multidisciplinar  „REGALUL GENERAŢIEI XXI” 

Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri”, Ploieşti, 15. XII. 2018 

Ediţia a XII-a 

CLASA a V-a SUBIECTE SELECTATE DE PROF. CRĂCIUN GHEORGHE 

Hașurați pe grila de răspunsuri varianta corectă! 

1. Dacă numărul 13 se scrie ca produsul a 5 numere naturale, atunci suma acestor numere este egală cu:   

A. 17 B. 21 C. 11 D. 51 E. alt răspuns 

2. Determinaţi numărul natural a din egalitatea: 

( )   284:2328515443:105 =+−−+−+ a . 

A. 3 B. 4 C. 6 D. 1 E. alt răspuns 

3. După o legendă se spune că Pitagora, fiind întrebat de către Policrate - tiranul Siracuzei - câţi elevi are, a 

răspuns astfel: „Jumătate din elevi studiază matematica, un sfert muzica, a şaptea parte asistă în tăcere şi în plus, 

mai sunt încă trei elevi.” Câţi elevi erau în total? 

A. 28 B. 56 C. 84 D.14 E. alt răspuns 

4. Elevii unei clase joaca fotbal sau baschet: 19 joaca fotbal, 24 joaca baschet si 16 practica ambele jocuri. Cati 

elevi sunt in clasa?   

A. 28 B27 C. 40 D. 43 E. alt răspuns 

5. În Muzeul Ceasului din Ploieşti  există un orologiu care, înainte vreme, bătea orele spre ştiinţa localnicilor. 

Între bătăile ceasului era acelaşi interval. Bunăoară, la ora cinci ceasul bătea de cinci ori, într-un interval de cinci 

secunde. Puteţi spune în câte secunde bătea ceasul de 9 ori? 

A. 6 B. 10 C. 8 D. 7 E. alt răspuns 

6. Numărul a = 1 + 5 + 9 + 13 + … + 97 este pătratul numărului... 

A. 45 B. 35 C. 46 D. 75 E. alt răspuns 

7.Suma a trei numere naturale este 2010. Dacă împărţim primul număr la al doilea obţinem câtul 2 şi restul 2, iar 

dacă împărţim al doilea număr la al treilea obţinem tot câtul 2 şi restul 2. Cel mai mic dintre cele trei numere 

este egal cu: 

A.305 B. 296 C.286 D. 304 E. alt răspuns 

8. Aflaţi numărul natural m , ştiind că ( )124024...1284 +=++++ mm . 

A. 2004 B. 1008 C. 1006 D.1200 E. alt răspuns 

9. Cei ,,x’’ elevi ai  unei clase merg pe o potecă de munte, unul în spatele celuilalt. Când Andrei a ajuns la 

cabană, în cabană se aflau deja jumătate din numărul elevilor aflaţi încă pe traseu. Mihaela  a sosit a zecea după 

Andrei, iar după ea au rămas de două ori mai puţini elevi decât cei ajunşi înaintea ei la cabană. Atunci : 

A. x>36 B. x<12 C. x este par D. x=28 E. alt răspuns 

 10. Pe o masă sunt aşezate 31 de cartonaşe pe care sunt scrise numerele 1, 2, 3, . . . , 31. Alex şi Mihaela îsi aleg 

câte 15 cartonaşe ¸si observă că suma numerelor de pe cartonaşele lui Alex este triplul sumei numerelor de pe 

cartonaşele Mihaelei. Fie x numarul scris pe cartonaşul rămas pe masă . Atunci : 

 A. x>15 B.x<8 C. x este impar  D.x=30 E. x>20 

11. Se consideră opt numere naturale distincte. Efectuând toate sumele oricăror şapte numere, din cele opt, se 

obţin rezultatele 42, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 57. Determinaţi cel mai mic dintre cele  opt numere. 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. alt răspuns 

 

 

 



12. Determinați numărul natural  n  , astfel încât numărul   

  210 + 217 + 218 + 219 + 220 + 2n           să fie pătratul numărului  2016. 

A. 30 B. 22 C. 9 D. 21 E. alt răspuns 

13. Determinaţi  cate numere de trei cifre exista  pentru care, suprimând cifra zecilor, obţinem un număr de 13 

ori mai mic. 

A. 7 B. 5 C. 6 D. 4 E. alt răspuns 

14.Fie A cel mai mare număr natural format din cifre nenule a căror sumă este 2012. 

   Să se afle restul împărţirii lui A la 101. 

A. 10 B. 100 C. 20 D.  0 E. alt răspuns 

15. Un număr natural se micşorează cu 2017 dacă îi ¸stergem ultimele două cifre. Suma cifrelor acestui numar 

este egală cu : 

A. 36 B. 24 C. 12 D. 40 E. alt răspuns  
16. Numărul A= 1343 + 12 ∙ 1343 + 12 ∙ 1344 + ⋯ + 12 ∙ 1399 este pătratul  numarului:  

 

A. (1352) B. (1351) C. (1350) D. (1353) E. alt răspuns 

17. Să se determine câtul  împărţirii numărului 12 ∙ 52016  la 7 ∙ 52014. 

A. 46 B. 44 C. 42 D. 50 E. alt răspuns 

18. Fie a= 3117 si b= 386. Atunci  
A. a<b B. a=b C. a>b D. 5 divide a E. 5 divide b 

19. Determinaţi ultimele două cifre ale numărului 2013 2012 2010 20093 3 3 3- - - . 

 

A.50 B. 99 C. 70 D. 33 E. alt răspuns  
20. Restul împărţirii numărului a = 8 + 82 + 83 + ... + 82010 la 117. 

A. 72 B. 64  C. 73 D. 57 E. alt răspuns 

21. Câte numere de forma abc  cu a,b,c cifre distincte două cate două există dacă  

2016= cbacccbbbaaa +++++ ? ( numerele sunt scrise în baza 10)  

A. 42 B. 52 C. 62 D. 32 E. alt răspuns 

 





CONCURSUL REGIONAL MULTIDISCIPLINAR „REGALUL GENERAŢIEI XXI” 

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, Ploieşti - Prahova  

ediţia a XII-a, 15 decembrie 2018 
SUBIECTE SELECTATE DE PROF. GEORGESCU MAGDALENA MARIA 

 

CLASA a VI-a 

 

1. Dacă 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑏𝑐̅̅ ̅ + 𝑐 = 2𝑥𝑦̅̅ ̅̅ + 57, atunci valoarea lui  𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅  este egal cu: 

A. 989                         B. 897                         C. 987                            D. 798                           E. Alt răspuns 

 

2. Diferența dintre suplementul unui unghi cu măsura de 65° și complementul unui unghi cu măsura de 38° este 

de:  

A. 63°                          B. 36°                         C. 167°                           D. 103°                         E. Alt răspuns 

 

3. Fie unghiurile adiacente 𝐴𝑂�̂� și 𝐵𝑂�̂� astfel încât 𝐴𝑂𝐵 ̂ = 𝑎 <  90°, 𝐵𝑂�̂� =  90°, 𝐴𝑂�̂� exprimat în grade este 

cel mai mare pătrat perfect posibil de număr par. Atunci unghiul făcut de bisectoarele unghiurilor 𝐴𝑂�̂� și 𝐵𝑂�̂� 

este egal cu: 

A. 72°                           B. 90°                         C. 36°                              D. 45°                           E. Alt răspuns 

 

4. Peretele Vulturilor este situat în Munții Bucegi, la o altitudine de 1750 m, are o înălțime de aproximativ 300 

m și este foarte căutat de alpiniști pentru escalade. Andrei pornește spre vârful crestei; ascensiunea este urmărită 

video, pe un ecran, imaginea fiind la scara 1:800. Lungimea traseului pe ecran este de 61 m. Atunci, lungimea 

pe teren a traseului este de: 

A. 48,8 m                      B. 1750 m                   C. 300 m                         D. 488 m                       E. Alt răspuns 

 

5. Câte elemente are mulțimea 𝐴 =  {𝑥 ∈ 𝑵∗ |  
𝟏

𝟎,(𝒙)
+

𝟏

𝟎,𝟎(𝒙)
 ∈ 𝑵} ? 

A. 99                             B. 4                             C. 5                                  D. 9                               E. Alt răspuns 

 

6. Să se determine 𝑛 ∈ 𝑵∗, dacă 11031103 −  8𝑛 = 9997.  

A. n = 130                    B. n = 502                    C. n = 367                      D. 𝑛 ∈  ∅                       E. Alt răspuns 

 

7. Cel mai mic multiplu al numărului 1960 de forma  𝑛1960̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,  𝑛 ∈ 𝑵∗, 𝑛 = 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  este:  

A. 271960                     B. 491960                    C.  41160                        D. 361960                     E. Alt răspuns 

 

8. Cel mai mare număr natural 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, divizibil cu 9, în care cifra unităților și cifra miilor sunt invers 

proporționale cu 0,125 și 0,2 este: 

A. 5508                         B. 5878                        C. 5968                           D. 8065                         E. Alt răspuns 

 

9. Fie unghiurile adiacente suplementare 𝐴𝐵�̂� și 𝐶𝐵�̂� și bisectoarea BM  a unghiului 𝐴𝐵�̂�.  

Se știe că 𝐶𝐵�̂� =  
1

2
∙ 𝐴𝐵�̂�. Măsura unghiului format de semidreapta opusă semidreptei (BC și bisectoarea 

unghiului 𝐷𝐵�̂� este egală cu: 

A. 160°                         B. 162°                        C. 108°                           D. 54°                           E. Alt răspuns 

 

10. Se consideră un unghi ascuțit 𝐴𝑂�̂�. De aceeași parte a dreptei OB, se construiesc perpendicularele OC și OD 

pe dreptele OA, respectiv OB. Semidreapta (OP este bisectoarea unghiului 𝐴𝑂�̂�, 𝐶𝑂�̂�  ≡  𝐷𝑂�̂�. Atunci măsura 

unghiului 𝐴𝑂�̂� este egală cu:  

A. 30°                           B. 60°                          C. 90°                             D. 120°                         E. Alt răspuns 

 

11. Numărul 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ pentru care 𝑎𝑏̅̅ ̅, 𝑏𝑐̅̅ ̅, 𝑐𝑎̅̅ ̅ sunt direct proporționale cu trei numere naturale consecutive este egal 

cu: 

A. 123                          B. 468                          C. nu există                     D. 567                           E. Alt răspuns 

 

12. Din produsul tuturor numerelor naturale de la 1 la 624 se exclud toate numerele divizibile cu 5. Ultima cifră 

a produsului numerelor rămase este egală cu: 

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

 

13. Fie C și D puncte pe segmentul [AB] astfel încât 
𝐴𝐶

𝐴𝐵
=

3

4
  și 

𝐴𝐷

𝐴𝐵
=  

11

12
 . Fie N și P mijloacele segmentelor 

[CD], respectiv [AB]. Dacă NP = 3,5 cm, atunci lungimea segmentului [AB] este egală cu: 

A. 10 cm                      B. 7 cm                        C. 10,5 cm                      D. 21 cm                        E. Alt răspuns 



14. Fie 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑵∗ și 𝑛 =  2𝑎 ∙ 7𝑏 ∙ 13𝑐. Dacă 16 ∙ 𝑛 și 49 ∙ 𝑛 au cu 60, respectiv cu 24 divizori mai mulți decât 

numărul de divizori ai lui  n, atunci valoarea lui n este egală cu: 

A.   23 ∙ 74 ∙ 132          B.  23 ∙ 75 ∙ 132             C. 25 ∙ 7 ∙ 133                D.  24 ∙ 72 ∙ 13              E. Alt răspuns 

 

15. Fie a produsul primelor 101 numere prime. Numărul format din ultimele două cifre ale numărului 7𝑎 este: 

A. 81                            B. 49                             C. 47                              D. 27                             E. Alt răspuns 

 

16. Se consideră șirul de numere naturale 2, 6, 30, ..., în care al n-lea termen este produsul primelor n numere 

prime. Două numere consecutive din acest șir care au diferența egală cu 27720 sunt: 

A. 𝑃8 = 15740, 𝑃9 = 43460                    B. 𝑃10 = 28354, 𝑃11 = 56074                 C. 𝑃5 = 2310, 𝑃6 = 30030 

D. 𝑃3 = 210, 𝑃4 = 27930                         E. Alt răspuns 

 

17. Fie numărul 𝑛 =  𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, unde 𝑎 ≠ 𝑏 și 𝑐 = 2 ∙ 𝑎 și 𝑑 = 2 ∙ 𝑏, iar numărul n  admite un divizor prim cât mai 

mare. Atunci  n este egal cu: 

A. 4386                        B. 3468                         C. 4836                          D. 6834                        E. Alt răspuns 

 

18. Fie punctele distincte O, A, B, C în această ordine. Fie M, N, P mijloacele segmentelor [BC], [CA], 

respectiv [AB]. Valoarea raportului 
𝑂𝑀+𝑂𝑁+𝑂𝑃

𝑂𝐴+𝑂𝐵+𝑂𝐶
 este egală cu: 

A. 
1

2
                              B. 1                              C. 2                                 D. 

1

4
                               E. Alt răspuns 

 

19. Dacă 𝐶 = 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴 =  {𝑥 ∈ 𝑵 | 𝑥 = 5𝑚 − 1, 𝑚 ∈ 𝑵∗}, 𝐵 =  {𝑦 ∈ 𝑵 | 𝑦 = 101 − 3𝑛, 𝑛 ∈ 𝑵∗}, atunci 

cardC este egal cu: 

A. 6                              B. 7                             C. 100                             D. 101                           E. Alt răspuns 

 

20. Numărul de perechi (a, b) de numere naturale a≤b, pentru care [a, b] · (a, b) = 51 + (a, b) este egal cu: 
A. 4                              B. 8                             C. 3                                 D. 5                               E. Alt răspuns 

 

21. Un ceas electronic afișează timpul de la 00:00:00 la 23:59:59. Ora afișată de ceas conține exact 3 cifre de 6 

de  

A. 24 ori                      B. 144 ori                   C. 72 ori                          D. 36 ori                         E. Alt răspuns 

 

 

 SUCCES! 





 

 

   CONCURSUL REGIONAL MULTIDISCIPLINAR „REGALUL GENERAŢIEI XXI” 

                             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI” PLOIEȘTI, PRAHOVA 

EDIŢIA a XII-a, 15 DECEMBRIE 2018 

CLASA a VII-a 
SUBIECTE SELECTATE DE PROF. GEORGESCU MIHAELA ROXANA 

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

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul de lucru: 2 ore 

1. Rezultatul calculului:     (– 
√21

1+2+⋯+21
 ) –1   este egal cu: 

A. – 131  B. 
1

131
√21 C. – 11√21 D. 11√21 E. Alt 

răspuns  

2. Se consideră numerele: a = 576 – 214 şi b = 380. Schimbând poziţia unei singure cifre, numerele a şi 

b devin egale. Se schimbă poziţia cifrei: 

A. 1  B. 2 C. 6 D. 8 E. Alt răspuns  

3. În triunghiul isoscel ABC, de bază [BC], M este mijlocul laturii [AB].  Fie D simetricul lui C faţă de 

M. Dacă AC + AM = 18 cm şi BC + BM = 16 cm, atunci perimetrul patrulaterului ADBC este egal 

cu: 

A. 34 cm B. 44 cm C. 26 cm D. 25 cm E. Alt răspuns 

4. Dacă dreptele a şi b sunt paralele, iar dreptele c şi d sunt perpendiculare, atunci măsura unghiului α 

din desenul alăturat este egală cu: 

A. 135O B. 145O C. 120O D. 150O E. Alt răspuns 

 

a                        12x              α 

 

b                                                              6x 

                    c                                               d 

5. Perimetrul unui teren în formă de dreptunghi este de 20m, iar lăţimea cu 0,2 dam mai mică decât 

lungimea. Aria acestui teren în planul cu scara 
1

200
 este egală cu: 

A. 12 cm2 B. 6 dm2 C. 12 mm2 D. 6 cm2 E. Alt răspuns 

6. Dacă 
21𝑎 − 12𝑏

12𝑎 + 21𝑏 
 = 

2

3
, atunci valoarea raportului dintre suma pătratelor numerelor a şi  b şi produsul 

numerelor a şi b este egal cu: 

A. 2 B. 4 C. 4,5 D. 2,5 E. Alt răspuns 

7. Preţul unui obiect s-a majorat cu 25% şi după un timp, noul preţ s-a micşorat cu p%, obiectul având 

acum acelaşi preţ ca înainte de majorare. Micşorarea de preţ este de: 

A. 25% B. 24% C.  20% D. 26,5% E.  Alt răspuns 

8. În triunghiul ABC ascuţitunghic, [AM] este mediană, iar [BN] este înălţime. Dacă [BN] ≡[CM], iar 

BC = 20 cm, atunci perimetrul triunghiului BMN este egal cu: 

A. 15 cm B. 20 cm C.  60 cm D. 50 cm E.  Alt răspuns 



 

 

9. Rezultatul calculului   
7

6
 + 

13

12
 +

21

20
 + 

31

30
 + 

43

42
 + 

57

56
  este egal cu: 

A. 
51

8
 B. 8 C. 

54

7
 D. 7 E. Alt răspuns 

10. Andrei pleacă cu bicicleta, din Ploieşti, la ora 9oo, rulând cu 15 km/oră. Din Predeal, Marius pleacă la 

ora 945, pedalând cu 20 km/oră. Cei doi se întălnesc la mijlocul distanţei dintre Ploieşti şi Predeal. 

Întâlnirea se produce la ora: 

A. 11OO B. 12OO C. 1145 D. 123O E. Alt răspuns 

11. Se dă unghiul AOB ascuţit şi se consideră semidreapta [OE, opusă lui [OA. De aceeaşi parte cu latura 

[OB se duce OC ⊥ OA, iar de aceeaşi parte cu [OC se duce OD ⊥ OB. Ştiind că                              

m(≮DOE) = 2 m(≮AOB), iar [OF este bisectoarea unghiului AOD, atunci m(≮EOF) este egală cu: 

A. 120O B. 60O C. 130O D. 24O E. Alt răspuns 

12. Numărul natural n se împarte în părţi direct proporţionale cu numerele  1
1

2
; 1

1

3
; 1

1

4
, iar părţile obţinute 

sunt numere naturale. Cel mai mic număr natural nenul n cu aceste proprietăţi este: 

A. 12 B. 16 C. 18 D. 15 E. Alt răspuns 

13. Fie trapezul ABCD, AB ∥ CD, AB > CD, M şi N mijloacele laturilor (AB) şi (CD), iar P şi Q 

mijloacele diagonalelor. Dacă MNPQ este un pătrat, atunci m(≮A) este egală cu: 

A. 45O B. 30O C. 90O D. 60O E. Alt răspuns 

14. Valoarea maximă a expresiei 
𝑎

𝑏
 , unde a, b ∈ ℤ* şi 

𝑎−2

3
 = 

𝑏

4
 , este egală cu: 

A. 
17

20
 B. 

23

28
 C. 

26

32
 D. 

11

12
 E. Alt răspuns 

15. Prin vârful A al triunghiului ABC se duc paralelele la bisectoarele (BI şi (CI care intersectează BC în 

D şi E. Dacă perimetrul triunghiului ABC este egal cu 21cm, atunci lungimea segmentului (DE) este 

egală cu: 

A. 42 cm B. 10,5 cm C. 63 cm D. 7 cm E. Alt răspuns 

16. Calculând suma 
0

1!
 + 

1

2!
 + 

2

3!
 + … + 

 2018

2019!
 , unde n! = 1ˑ 2 ˑ 3 ˑ … ˑ n, n ∈ ℕ*, obţinem: 

A. 1 – 
1

2018!
 B. 

1

2018!
 C. 1 – 

1

2019!
 D. 

2018!

2019!
 E. Alt răspuns 

17. Cardinalul mulţimii M = {𝑎 ∈ ℕ│
5 ˑ  (−1)m + 2  ˑ (−1)n+1 

4 ˑ  (−1)2−n  + 𝑎 ˑ (−1)m 
 ∈ ℤ ;  m, n ∈ ℤ} este egal cu: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. Alt răspuns 

18. În triunghiul ABC cu AB > AC, [AD] este mediană. Bisectoarele unghiurilor ABC şi ACB taie AD în 

E şi F. Dacă 
𝐸𝐴

𝐸𝐷
 + 

𝐹𝐴

𝐹𝐷
 = k, atunci: 

A. 0 < k < 1 B. k = 1 C. 1 < k < 2 D. k = 2 E. Alt răspuns 

19. Fie mulţimea A = {± 
2

1
; ± 

3

2
; ± 

4

3
; …; ± 

2019

2018
}. Numărul de elemente al mulţimii                                                    

B = { x ∈ A ││x − 1│≤ 0,01} este egal cu: 

A. 2016  B. 2018 C. 2019 D. 2013 E. Alt răspuns 

20. Dacă [a,b,c]3 = 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅, unde[a,b,c] reprezintă cel mai mic multiplu comun al numerelor a, b, c, atunci    

(a + b + c)3 este egal cu: 

A. 216 B. 512 C. 125 D. 729 E. Alt răspuns 

21. Suma cifrelor numărului 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, cu proprietatea că  𝑎𝑏̅̅ ̅ : 6 = 𝑐𝑏̅̅ ̅ : 3 = 𝑑𝑏̅̅̅̅  : 18 = 2𝑏̅̅ ̅ : d, este egală cu: 

A. 25 B. 28 C. 8 D. 11 E. Alt răspuns 

SUCCES! 
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„REGALUL GENERAŢIEI XXI” 
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CLASA a VIII-a 

 

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

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul de lucru: 2 ore 

 

1. Forma cea mai simplă a fracției 
2(√2+√6)

3√2+√3
 este: 

A: 
√3

3
     B: 1     C: 

4

3
     D: 2

√2

3
      E: Alt răspuns 

 

2. În triunghiul ABC, m(≮C) = 900, iar medianele CM și BN sunt perpendiculare. Dacă BC = a, atunci: 

A: BN = 
a√6

2
     B: BN = 

a√5

3
     C: BN = a√2     D: BN = 2a√3      E: Alt răspuns 

 
3. În flaconul A se află o soluție de H2SO4 cu concentrația de 10%, iar în flaconul B o soluție H2SO4 cu 

concentrația de 30%. Amestecând cele două soluții se obțin 200 ml de soluție cu concentrația de 15%. Notăm cu a, 
respectiv b cantitățile – în ml – de H2SO4 din A, respectiv din B. Atunci (a, b) este: 

A: (25, 175)     B: (130, 70)     C: (150, 50)     D: (75, 125)      E: Alt răspuns 

 

4. Al zecelea număr din șirul șirul 3, 6, 11, 20, 37, 70, este:  

A: 125     B: 518     C: 1034     D: 100    E: Alt răspuns 

 

5. Fie α un unghi ascuțit. Dacă sinα = 
3

5
 , atunci  

ctgα−tgα

ctgα+tgα
  are valoarea: 

A: 
5

3
     B: 

7

25
     C: 

4

5
     D: 

9

15
      E: Alt răspuns    

 
6. Fie A mulțimea numerelor întregi n care verifică egalitatea n5+n3+n2 – 44 = 0. Notăm cu card(A) numărul 

elementelor lui A. Atunci:  
A: card(A)=1      B: card(A)=2     C: card(A)=3     D: card(A)=4      E: Alt răspuns 

 
7. O hartă a Europei este executată în două exemplare: primul la scara S și al doilea la o scară redusă cu 75%. 

Cu ce procent este redusă suprafața Italiei pe cea de-a doua hartă față de prima?   
A: 75%                B: 93,75%         C: 87,5%            D: 65,25%          E: Alt răspuns 

 

8. Calculând (sin10– cos10) (sin20– cos20) (sin30– cos30)......(sin890– cos890) se obține rezultatul: 

A: 1                       B: 5                  C: 10                   D:90                   E: Alt răspuns 

 
9. Într-un depou sunt 30 de vagoane care măsoară 11 metri fiecare și două locomotive care măsoară câte 15 

metri fiecare. Cu ajutorul lor se formează două trenuri T1 și T2 de lungimi l1 și l2. Locomotivele sunt de tipuri diferite, 
astfel încât dezvoltă viteze maxime diferite, v1 și v2. Trenurile  merg cu viteză maximă pe două șine paralele. Dacă 
merg în sensuri diferite, cele două trenuri trec unul pe lângă celălalt în 6 secunde. Mergând în același sens, trenul mai 
rapid trece pe lângă celălalt în 36 de secunde. Atunci viteza trenului mai rapid este: 

A: v=100km/h     B: v=120km/h      C: v=126km/h     D: v=132km/h     E: Alt răspuns 
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10. Numărul perechilor de numere naturale (x, y) pentru care 1+2016x+2018y = xy este: 

A: 1     B: 2     C: 4     D:6     E: Alt răspuns 
 

11. Fie A o mulțime de numere impare mai mici decât 2016. Notăm cu n cel mai mic număr natural pentru care 
este adevărată următoarea afirmație: „oricare ar fi n elemente din A, există printre ele două cu suma 2018”. Atunci:  

A: n=500     B: n=502     C: n=504     D: n=506     E: Alt răspuns 
 

12. Se consideră un cub cu muchia de lungime 1 și n un număr cu proprietatea că oricum am lua n puncte în 

interiorul cubului, există printre ele două aflate la o distanță cel mult egală cu 
√3

4
. Atunci valoarea minimă a lui n este: 

A: n=40     B: n=50     C: n=60     D: n=70      E: Alt răspuns 
 

13. Se dă cubul ABCDEFGH cu muchia de lungime 2. Notăm cu I, J, respectiv K mijloacele segmentelor AD, 
EF, respectiv FG. Atunci distanța de la vârful B la planul (IJK) aparține intervalului: 

A: [0, 1]     B: [1, 2]     C: [2, 3]     D: [3, 4]      E: Alt răspuns 
 

14. Pe diagonala AC a pătratului ABCD se consideră punctul E astfel încât m(≮ADE) = 30o. Fie F un punct pe 
latura BC astfel încât BF = ED. Atunci măsura unghiului FDC este: 

A: 15o     B: 18o     C: 20o     D: 30o     E: Alt răspuns 

 
15. Notăm cu [a], respectiv {a}, partea întreagă, respectiv partea fracționară a numărului real x. Fie A mulțimea 

soluțiilor ecuației √[x] − √{x} = √x și card(A) numărul elementelor lui A. Atunci: 
A: card(A)=0     B: card(A)=1     C: card(A)=2     D: card(A)=3     E: Alt răspuns 

 
16. ABCD este un tetraedru regulat cu muchia de lungime 6. Punctul P se află pe BC astfel încât BP = 1. Atunci 

distanța de la punctul P la muchia AD este: 

A: √11       B: 4       C: 6√2        D: √22         E: Alt răspuns 

 
17. Mulțimea numerelor reale x care verifică egalitatea 32x – 3x+2 – 3x+1 +27 = 0 are 

A: 0 elemente     B: 2 elemente     C: 3 elemente     D: 9 elemente      E: Alt răspuns 

 
18. În triunghiul isoscel ABC, AB = AC. Pe prelungirea lui BC se ia punctul F astfel încât m(≮AFC) = 450. 

Ducem BD⊥AC și notăm cu E intersecția dreptelor BD și AF. Dacă BD = 5 și AE = EF, atunci:  

A: CF =10     B: CF = √10    C: CF = 5√2    D: CF = √5     E: Alt răspuns 

 

19. Pe foaia de matematică se desenează un cerc cu centrul în colțul unui pătrățel și raza un număr r>1, r∉ℤ. 
O furnică pleacă din centrul cercului, mergând de-a lungul laturilor pătrățelelor, fără să treacă de două ori prin același 
colț, până iese din cerc. Ea constată că indiferent de drumul ales, numărul colțurilor prin care trece înainte de a ieși, 
fără a socoti și centrul cercului, este impar. Atunci:  

A: r∈(1, √2)     B: r∈(1, 2)     C: r∈(2, 2√2)     D: r∈(3, +∞)    E: Alt răspuns 

 

20. Notăm cu N numărul perechilor (x,y) de numere întregi pentru care ∣x∣+∣y∣ < 100.  Considerând că pentru 

x≠y perechile (x, y) și (y, x) sunt diferite, valoarea lui N este: 

       A: 9876     B: 10322     C: 15205     D: 19801     E: Alt răspuns 

 
21. Se consideră un cub și un plan care au în comun un singur punct. Fie a, b și c măsurile unghiurilor pe care le 

face planul cu laturile cubului. Atunci expresia sin2a + sin2b + sin2c are valoarea: 

       A: 1        B: 
3

2
           C: 2           D: 3            E: Alt răspuns 

 

SUCCES! 
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