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Ediţia a IX-a, 10.05.2008 

1. Calculaţi:  . 
2. Determinaţi valoarea lui , ştiind că: . 
3. Calculaţi:  . 

4. Perimetrul unui dreptunghi este de 130 cm. Dacã micºoram lungimea cu 5 cm ºi mãrim 
lãþimea cu 10 cm, dreptunghiul devine pãtrat. Aflaþi lungimea  laturii pãtratului. 

5. Suma a douã numere este cu 24 mai mare decât diferenþa lor ºi de 4 ori mai mare decât 
aceastã diferenþã. Aflaþi cele douã numere. 

6. Calculaţi suma numerelor care împărţite la 4 dau câtul 6. 
7. Suma numerelor a, b, c, d, e este 91. Aflaţi numerele, ştiind că a-8, b-3, c-7, d-2 şi e-6 sunt  

numere impare consecutive, în  ordine crescătoare. 
8. Determinaþi termenul din mijloc al urmãtorului ºir: 10, 11, 12, … , 2008. 
9. Câte numere naturale de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 8? 
10. Aflaţi diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr ce se poate obţine din 7345862, 

eliminând exact două cifre de fiecare dată. 
11. Mai mulţi colegi vor să îi cumpere lui Andrei de ziua lui un DVD-player. Ei au pus iniţial 

fiecare câte 20 de lei, dar apoi trei dintre ei s-au retras şi atunci ceilalţi au contribuit cu câte 
25 de lei. Cât a costat DVD-player-ul? 

12. Câte triunghiuri sunt în figura alãturatã? 
      

 
13. Şapte jucători s-au înţeles ca cel  care va pierde o partidă să plătească fiecăruia din ceilalţi o 

sumă de bani egală cu cea pe care o are persoana respectivă (cu alte cuvinte să dubleze 
banii fiecărui partener). Au jucat şapte partide şi fiecare a pierdut exact una. După 
terminarea jocului toţi aveau aceeaşi sumă, 128 lei. Câţi bani au avut la început toţi cei 7 
jucători impreună şi câţi bani a avut cel care a pierdut prima partidă. 

14. Ca să o salveze pe Ileana Cosânzeana, Făt-Frumos trebuie sa doboare balaurul cu 20 de 
capete, care o ţine prizonieră. Cu sabia fermecată, Făt-Frumos poate taia dintr-o lovitură  un 
cap, sau 3 capete deodată. Când balaurului i se taie un singur cap, îi cresc la loc alte două. 
Aflaţi de câte ori a reuşit Făt-Frumos să taie câte 3 capete, ştiind că a omorât balaurul din 16 
lovituri. 

15. În Neverland, există 3 corăbii cu piraţi. Dacă un călător care ajunge pe o corabie are la el 
un număr par de galbeni, căpitanul îi mai dă 3 galbeni, iar dacă are un număr impar de 
galbeni, căpitanul îi ia 1 galben şi incă jumătate din cei rămaşi. După ce Peter Pan trece pe la 
fiecare din cele 3 corăbii, rămâne cu 502 galbeni. Aflaţi câţi galbeni  a avut la început, ştiind 
că numărul acestora era par. 

       Timp de lucru 2 ore 


