
COLEGIUL “COSTACHE NEGRUZZI” 
Concursul de matematică “ Traian Lalescu” 

Ediţia a XI-a, 14 martie 2010 
 

I . La problemele 1-12 scrieţi doar răspunsul pe foaia de examen. 

1. Calculaţi: 94 : 5 498. · 7 59 · 3 177 : 5 85
2 · 3 4 · 5 : 6

, ,
8 ,

2. Aflaţi numărul natural  astfel încât:  1 · 7 8. 
3. Suma a două  numere naturale este 42 şi unul dintre ele este de şase ori mai mare decât celălalt. 

Aflaţi produsul lor. 
4. Calculaţi diferenţa dintre cel mai mare număr natural de trei cifre şi cel mai mic număr natural de 

două cifre. 
5. Şirul de numere 8, , , , 48 are proprietatea că fiecare termen , începând cu al treilea , este 

suma celor doi termeni dinaintea lui ( , …). Aflaţi valoarea lui . 
Mama are portocale şi banane. Dacă m mărul portocalelor şi un 6. i-ar da jumătate din nu sfert din cel al 
bananelor, aş avea 14 fructe. Dacă mi-ar da o cincime din numărul portocalelor şi jumătate din 
numărul bananelor, aş avea 12 fructe. Câte fructe are mama? 
Vârsta lui Dan este exprimată printr-un număr de luni; jumăta7. te din acest număr reprezintă vârsta 
mamei exprimată în ani. Cei doi au acum împreună 42 de ani. Câţi ani are fiecare? 
Determinaţi toate numerele de patru cifre, 8.  , cu proprietatea că  · 5 5 . 

9. La concursul de matematică  “ Traian Lalescu” participă 300 de elev ţi în mod egal în 20 
:

i, repartiza

ic număr de băieţi care ar trebui să participe astfel încât, indiferent cum  

b. l încât, indiferent de modul 

10? 
mare număr natural cifrelor lui  cât şi 

cte a căror sumă este 20. 

 120 lei. Dublează restul 

6, 8, 9, 11, 12, 16. Doi copii au şters câte patru numere şi  
şterse de unul di

15. ai cifrele 0, 1 şi 2, scrise în ordine crescă-

0, 1, 2, 10, 11,12, 20, 21, 22, 100,101,102, 110, … 
a. Câte numere de trei cifre conţine şirul? 

Timp de lucr  2 h. Se acordă 30 de puncte din oficiu şi  câte  8 puncte pentru fiecare problemă corect rezolvată. 

de săli de clasă. Aflaţi: 
a. Care este cel mai m

s-ar face repartizarea pe săli, în fiecare sală să fie cel puţin un băiat. 
Care este cel mai mare număr de băieţi care ar putea să participe astfe
în care s-ar face repartizarea pe săli, să existe o sală numai cu fete. 

10. Ce rest dă numărul 1 · 2 · 3 · … · 2011 2100 la împărţirea prin 20
11. Determinaţi cel mai  de trei cifre, astfel încât atât suma 

suma cifrelor lui 1  să se împartă exact la 4. 
12. Aflaţi cel mai mare număr  format din cifre distin

II. La problemele 13, 14 si 15 scrieţi rezolvările complete pe foaia de examen. 

13. Mihai are o sumă de bani. După  ce dublează această sumă, el scoate din ea
şi apoi scoate 250 lei. Dublează noul rest, cheltuieşte 250 lei, după care constată că îi mai rămân 50 
lei. Ce sumă a avut Mihai la început? 

14. Pe o tablă sunt scrise numerele 1, 3, 4,
s-a observat că suma numerelor ntre ei este de trei ori mai mare decât suma nu-
merelor şterse de celălalt. Ce număr a rămas pe tablă? 
Se consideră şirul format din numerele care conţin num
toare: 

b. Ce loc ocupă numărul 2010 in şir? 
 

u:


