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CONCURSUL  DE MATEMATICĂ “TRAIAN  LALESCU” 

Ediţia a XIII-a, 18 martie 2012 

 

I. La problemele 1-6 scrieţi doar răspunsul pe foaia de concurs. 

 

1. Scrieţi numărul 169 ca o sumă de trei termeni, astfel încât fiecare termen, începând cu al doilea, 
să fie egal cu triplul precedentului. 

2. Câte numere de cel mult trei cifre se pot forma cu cifrele 1 şi 7 ? 

3. Calculaţi suma numerelor a, b, c şi d, dacă:  
  

4. Telecabina are capacitatea de a transporta 20 de adulţi sau 24 de copii. Dacă au urcat deja 15 
adulţi, câţi copii mai încap? 

5. La ora de educaţie fizică, Dorin observă că în faţa lui sunt 11 colegi, iar în spate sunt 9 băieţi şi 9 
fete. Se ştie că în clasă băieţii sunt cu doi mai puţini decât fetele. Aflaţi câţi băieţi şi câte fete are 
Dorin în faţa sa. 

6. Irina a cules din grădină  mai multe flori. Acasă a observat că, dacă pune câte 3 flori într-o vază 
nu îi încap 10 flori, iar dacă pune câte 7 flori  într-o vază, îi rămân 2 vaze goale. Câte flori a 
cules Irina şi câte vaze are ea în casă? 
 

 

 

II. La problemele 7, 8 şi 9 scrieţi rezolvările complete pe foaia de concurs.  
 
7. Dacă Alexandru cel Mare ar fi murit cu 5 ani mai devreme, atunci ar fi domnit un sfert din viaţa 

lui. Dacă ar fi trăit cu 9 ani mai mult, atunci ar fi domnit jumătate din viaţa lui. Ştiind că a murit 
rege, câţi ani a domnit Alexandru cel Mare? 

8. Considerăm şirul de  numere naturale : 
1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 18, 17, 16, 21, 22, 23, 24, 29, ... 
a) Arătaţi că 2010 nu este termen al şirului; 
b) Pe ce loc se află numărul 2012 în acest şir? 

9. Ioana şi Maria locuiesc într-un bloc turn. La fiecare etaj se găsesc câte 10 apartamente. 
Apartamentele sunt numerotate consecutiv (primul etaj de la 1 la 10, al doilea etaj de la 11 la 20, 
etc.). Se ştie că numărul etajului unde locuieşte Ioana este egal cu numărul apartamentului unde 
locuieşte Maria. În plus, suma numerelor apartamentelor Ioanei şi Mariei este egală cu 239. 
Aflaţi numărul apartamentului unde locuieşte Ioana. 

 

 

        Timp de lucru:  90 minute.  
        Se acordă 30 puncte din oficiu. Fiecare dintre problemele 1- 6 valorează 10 puncte, iar  
        problemele 7, 8 şi 9 valorează câte 20 puncte. 


