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Prin noi, vei fi tu cel mai bun! 

 

 

Concursul Judeţean de Matematică „Traian Lalescu” 
Ediţia a XIX-a, 5 mai 2018 

 

 

1. Aflaţi numărul natural x, știind că:   100 2 39 2 120 2 63 56 : 7x           . 

 

2. Determinaţi numărul natural abcd , știind că 2ab cd   și 9cd a  . 
 

3. Un număr natural de trei cifre se numește magic dacă are cifra zecilor egală cu jumătate din suma 

dintre cifra sutelor și cea a unităților (de exemplu, numărul 135 este magic deoarece  3 1 5 : 2  ). 

Determinați toate numerele magice formate din cifre pare și distincte. 
 

4. Determinați câte numere de trei sau patru cifre distincte se pot forma cu cifrele 0, 2, 3 sau 5. Dacă 

ordonăm crescător aceste numere, aflați pe ce loc se află numărul 3025. 
 

5. La un concurs de matematică, unui elev i se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect și i se 

scad 2 puncte pentru fiecare răspuns greșit. Determinați câte răspunsuri corecte a dat elevul, știind 

că el a răspuns la 20 de întrebări și a obținut, în total, 79 de puncte. 
 

6. Andrei are o sumă de bani. El cumpără cărți cu jumătate din sumă, apoi un tricou și o pereche de 

pantaloni cu o jumătate din noul rest. Ulterior, Andrei cheltuiește patru cincimi din noul rest 

achiziționând o pereche de pantofi. Cu banii rămași, el cumpără 5 ciocolate de 4 lei fiecare și o prăjitură 

de 5 lei. Aflați suma de bani pe care a avut-o inițial Andrei. 
 

7. La o librărie s-au vândut într-o zi 43 de caiete de matematică și dictando, mari și mici. Se știe că au 

fost cumpărate 12 caiete dictando și 17 caiete mari, iar numărul caietelor mari de matematică a fost 

cel mai mare.  

a) Aflați câte caiete de matematică și câte caiete mici au fost vândute. 

b) Determinați câte caiete de fiecare fel s-au vândut (caiete mari de matematică, caiete mici de 

matematică, caiete mari dictando, caiete mici dictando).  

 

 

 

 

Notă. La toate problemele se cer rezolvări complete. Fiecare dintre problemele 1, 2, 3, 4 se notează cu câte 10 puncte, iar fiecare 

dintre problemele 5, 6, 7 notează cu câte 20 de puncte. Se acordă 20 de puncte din oficiu. 

 

 

Timp de lucru : 60 de minute. 


