
 

 

 

Prin noi, vei fi tu cel mai bun! 

 

 

Concursul de Matematică „Traian Lalescu” 
Ediţia a XXII-a, 15 mai 2021 

 

Varianta 1 

 

1. Calculați:  1 8 2 0 : 8 3 3 6 : 4 : 3 2 4 3     
. 

 
2. În magazinul Lumea Copiilor există 100 de jucării cu prețurile, exprimate prin numere naturale, de la 1 

leu la 100 de lei. Există exact câte o jucărie pentru fiecare preț. Ana intră în magazin având 6 bancnote 

de 10 lei și 4 bancnote de 1 leu și vrea să cumpere o singură jucărie. Aflați pe câte dintre jucăriile din 

magazin le-ar putea cumpăra Ana, știind că vânzătorul nu dă rest. 
 

3. Determinați toate numerele naturale de trei cifre a b c , știind că a b  și a a b b a b c cb a   . 
 

4. Un număr natural se numește alternant dacă are patru cifre și suma oricăror două cifre vecine este 

un număr impar. Aflați câte numere alternante există. 
 

5. Suma a trei numere naturale este 200. Dacă împărțim primul număr la al doilea, obținem câtul 5 și 

restul 2, iar dacă împărțim al doilea număr la al treilea, obținem tot câtul 5 și restul 2. Determinați 

cele trei numere. 
 

6. O cantitate de mere a fost repartizată la trei grupe de copii astfel: prima grupă a primit o treime din 

întreaga cantitate și încă 20 de mere, a doua grupă a primit o pătrime din rest și încă 25 de mere, iar 

ultima grupă a primit nouă zecimi din ce a mai rămas și ultimele 26 de mere. Câte mere a primit 

fiecare grupă? 
 

7. Se consideră șirul: 

1, 11, 112, 1124, 11248, 112486, ... , 

în care fiecare termen, începând cu al doilea, se obține din precedentul adăugându-i acestuia, la 

sfârșit, ultima cifră a sumei cifrelor sale (de exemplu, 112486 se obține din termenul anterior, 

11248, adăugându-i acestuia, la sfârșit, ultima cifră a sumei 1 1 2 4 8 1 6     , adică 6). Aflați de 

câte ori apare scrisă cifra 2 în cel de-al 2021-lea termen al șirului considerat. 

 

 

 

 

Notă. La toate problemele se cer rezolvări complete. Fiecare dintre problemele 1, 2, 3, 4 se notează cu câte 

10 puncte, iar fiecare dintre problemele 5, 6, 7 se notează cu câte 20 de puncte. Se acordă 20 de puncte din 

oficiu. 

 

Timp de lucru: 60 de minute. 


