
                CoCoCoColegiul “Costache Negruzzi “legiul “Costache Negruzzi “legiul “Costache Negruzzi “legiul “Costache Negruzzi “    

Concursul de matematică “ Traian Lalescu” 

Ediţia a XII-a, 27 februarie 2011 

 

1. 40 (8p) 
2. 15 (8p) 
3. 10 099 (8p) 
4. 2191 (8p) 
5. 8 bile (8p) 
6. 2011 (8p) 
7. 6 ore (8p) 
8. 9 numere; 2220 (8p) 
9. 21 (8p) 
10. 300 lei. 

 Notăm suma inițială cu 12a. În prima zi, Bogdan a cheltuit 4a, în a doua zi 2a, în a treia zi 3a, iar 

în a patra zi 2a. Astfel, pentru ultima zi i-au rămas a lei, deci a=25 și 12a=300.(10p) 

11.  a) Verde. 
 În primele 7 grupe sunt 22 de plăci : 1(placă gri) + 2(plăci verzi) + 2(plăci gri) + 4(plăci verzi) + 

3(plăci gri) + 6(plăci verzi) + 4(plăci gri). Cum a opta grupă  conține 8 plăci verzi, rezultă că a 

douăzecișicincea placă este verde. (4p) 

b) 295 metri. 
Fie n numărul grupelor formate din plăci verzi, astfel încat numărul acestora să fie 380. Din 
enunț, rezultă că 2�1 � 2 ��� ��=380, deci n=19. Prin urmare, sunt 20 de grupe formate din 
plăci gri, iar numărul plăcilor gri este 1+2+…+20=210. Lungimea aleei este egală cu 
�380 � 210�: 2 � 295.(6p) 

12. 5, 6, 12, 15, sau 5, 7, 11, 15, sau 5, 8,10, 15. 
Daca Maria ar mânca, în prima zi, patru (sau mai puține) bomboane, atunci numărul 

bomboanelor luate din cutie în cele patru zile ar fi 4 10 11 12 37 38+ + + = < , iar dacă ar mânca 6 

(sau mai multe) bomboane în prima zi, atunci numărul minim de bomboane luate din cutie în 

cele patru zile ar trebui să fie 6 7 8 18 39 38.+ + + = > (4p) 

Așadar, Maria trebuie să ia din cutie 5 bomboane în prima zi și 15 bomboane în ultima zi. Astfel, 

pentru celelalte două zile rămân 38 20 18− =  bomboane, care pot fi luate, respectând condițiile 

din enunț, în trei moduri: 6, 12, sau 7, 11, sau 8, 10.(6p) 

 

 


