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Prin noi, vei fi tu cel mai bun! 

 

 

Concursul Judeţean de Matematică „Traian Lalescu” 
Ediţia a VI-a, 14 mai 2005 

 

 

1. Calculaţi:    25: 19 2 3 4 .      

2. Aflaţi numărul a ştiind că:   5 5 5 5:5 :10 3a       . 

3. Suma a două numere naturale este 33. Aflaţi diferenţa numerelor, ştiind că unul dintre ele este 

de două ori mai mare decât celălalt. 

 

4. Câte triunghiuri sunt în figura alăturată? 

 

5. Calculaţi suma tuturor numerelor mai mici decât 20 care se pot scrie ca suma a două numere 

naturale consecutive. 

6. Dacă a şi b sunt numere naturale, atunci ab 2a b   . Calculaţi: [(20)0]5. 

7. Să se afle ultima cifră a numărului: .2005...321...4321321211   

8. Doi fraţi au împreună 43 de ani. Când primul avea 16 ani, al doilea avea 11 ani. Câţi ani are 

fratele mai mare? 

9. Unui număr n îi ştergem ultima cifră şi apoi adunăm la numărul rezultat de cinci ori cifra 

ştearsă, obţinând astfel numărul iniţial. Care este numărul n? 

10. Calculaţi suma numerelor naturale de patru cifre cu suma cifrelor 3. 

11. Aflaţi câte numere de forma 8a bc  există, ştiind că:  :8, 8:a b  şi :b c  sunt  

împărţiri exacte. 

12. Suma dintre un număr natural şi suma cifrelor sale este 60. Aflaţi numărul. 

13. Într-o cutie sunt 10 bile roşii, 12 bile galbene şi 14 bile albastre. Care este cel mai mic număr 

de bile pe care trebuie să-l scoatem din cutie pentru a fi siguri că am extras trei bile de culori 

diferite? 

 

14. Un pătrat se numeşte “magic” dacă suma numerelor înscrise în căsuţe pe fiecare 

linie, fiecare coloană şi fiecare diagonală este aceeaşi. Găsiţi numărul x din 

pătratul magic alăturat.  

 

15. Dan îşi vizitează bunica la fiecare sfârşit de săptămână. Într-o sâmbătă a parcurs drumul dus-

întors cu bicicleta şi a făcut 20 de minute. În sâmbăta următoare s-a dus cu bicicleta dar s-a 

întors pe jos şi i-au trebuit în total 60 de minute. În cât timp va face drumul dus-întors pe jos? 

  x 

2 28  

52  26 
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16. Patru elevi au împreună 138 dischete. Dacă primul ar primi de la ceilalţi trei câte două dischete, 

atunci numărul dischetelor pe care le-ar avea cei 4 copii ar fi 4 numere naturale consecutive. 

Câte dischete are fiecare elev? 

17. Câte numere naturale n, mai mici decât 1001, au proprietatea că 1n   şi 1n   sunt egale, 

fiecare, cu răsturnatele lor? 

18. Kilometrajul maşinii mele indică 12935 km. Care este numărul minim de kilometri pe care 

trebuie să-i parcurg astfel încât suma cifrelor numărului indicat de kilometraj să se 

înjumătăţească? 

19. Ştiind că 4 4 4abcde abcde  , să se afle numărul abcde . 

20. Avem 30 de grinzi de lungimi 3 m şi respectiv 4 m a căror sumă a lungimilor este 100 m. Cu 

câte tăieturi se pot realiza din aceste grinzi butuci cu lungimea de 1 m?  

  (O tăietură acţionează asupra unei singure grinzi) 

 

Timp de lucru : 120 de minute. 


