
 

 

 

Prin noi, vei fi tu cel mai bun! 

 

 

Concursul Judeţean de Matematică „Traian Lalescu” 
Ediţia a VIII-a, 6 mai 2007 

 

 

1. Determinaţi numărul    400:8 3 4 42: 2 : 1 2 .x         

2. Aflaţi numărul a din egalitatea:  1000: 11 238 : 2 5 8.a      

3. Fie numerele , ,  şi aaaa abab bbbb baba , unde b  a  3. Aflaţi diferenţa dintre cel mai mare şi 

cel mai mic dintre numerele considerate. 

4. Calculaţi 2a  5b  3c, ştiind că a  b 3 şi b  c  5. 

5. Care dintre numerele: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16,17 trebuie eliminat pentru ca suma celor 

zece numere rămase să fie 100 ? 

6. Suma a şase numere consecutive este 159. Aflaţi cel mai mic dintre ele. 

7. Aflaţi toate numerele xyz  cu proprietăţile: 

a) xyz  se împarte exact la 5; 

b) x, y, z sunt cifre consecutive şi x  y  z 60. 

8. Aflaţi cifra a, ştiind că 101 202 ... 0 2828a a    .  

9. Câte numere naturale de trei cifre se pot scrie folosind numai cifrele 0, 2 sau 7 ? 

10. Un dreptunghi cu lăţimea de 2cm  este împărţit în 25 de pătrate egale între ele, fiecare cu 

perimetrul de 8 cm. Aflaţi perimetrul dreptunghiului. 

11. Doi saci cu zahăr cântăresc împreună 90 kg. Dacă primul sac costă 80 lei, iar al doilea 100 lei, 

aflaţi cu cât este mai greu un sac decât celălalt. 

12. Numărul a are cifra unităţilor 0. Dacă ştergem ultima cifră a lui a şi notăm numărul astfel 

obţinut cu b, atunci a  b  308. Determinaţi numerele a şi b. 

13. Aflaţi trei numere naturale a căror sumă este 71, ştiind că primul este de două ori mai mare 

decât al doilea, iar al treilea împărţit la primul dă câtul 2 şi restul 1. 

14. La o cofetărie toate prăjiturile costă 8 lei. De 1 Iunie, s-a anunţat că fiecare copil care intră în 

cofetărie primeşte, din partea patronului, pentru a cumpăra prăjituri o sumă de bani egală cu cea 

pe care o deţine copilul la intrare. Ionuţ a intrat de patru ori în cofetărie şi a mâncate de fiecare 

dată câte o prăjitură, iar în final a rămas fără bani. Câţi bani a avut Ionuţ la  început? 

15. Aflaţi cel mai mic număr natural de 4 cifre care împărţit la un număr de două cifre dă restul 89. 

 

 

 

 

 

 

 

Timp de lucru : 120 de minute. 


