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Prin noi, vei fi tu cel mai bun! 

 

Concursul Judeţean de Matematică „Traian Lalescu” 
Ediţia a XVIII-a, 25 martie 2017 

 

1. Aflaţi numărul natural x, care verifică egalitatea: 

 1017 503 8 50 2 :5 2 2017.x          
 

2. Determinaţi numărul natural abc , ştiind că: 

 2 7 43 31 .a b c a        

 
3. Calculaţi suma tuturor numerelor naturale nenule care împărţite la 16 dau câtul de cinci ori mai mic 

decât restul. 
 

4. Familia Negruţescu, formată din tata, mama şi trei copii, pleacă în vacanţă cu o maşină de cinci 

locuri (două în faţă şi trei în spate). Determinaţi în câte moduri se pot aranja ei în maşină, ştiind că 

oricare dintre părinţi poate conduce maşina, iar copiii nu au voie să stea în faţă. 
 

5. Cu suma pe care o am, pot cumpăra numai 2 cărţi sau numai 7 pixuri (deci, 2 cărţi costă cât 7 

pixuri, iar toate cărţile au acelaşi preţ şi toate pixurile au acelaşi preţ). Găsiţi suma pe care o am, 

dacă 4 cărţi şi 3 pixuri costă 102 lei. 
 

6. Alexia completează un tabel, format din patru coloane şi mai multe linii. Pe prima 

linie ea scrie numerele 2, 0, 1, 7. Fiecare dintre următoarele linii este completată 

astfel încât primul, al doilea, al treilea, respectiv al patrulea număr al liniei să fie 

cu 1, 2, 3, respectiv 4 mai mare decât numărul corespunzător de deasupra lui. 

a) Calculaţi suma numerelor de pe linia a cincea. 

b) Determinaţi numărul liniei cu proprietatea că suma numerelor ei este 1000. 

c) Aflaţi de câte ori este scris în tabel numărul 2017. Precizaţi, în fiecare caz, 

numărul liniei şi numărul coloanei pe care se află 2017.  
 

7. Într-un magazin se vând trei categorii de bilete de autobuz, cu preţurile (în lei) numere naturale 

diferite, mai mici decât 21. Ana a cumpărat patru bilete, plătind 56 de lei, iar Barbu a cumpărat 

cinci bilete, cu 42 de lei. Fiecare dintre ei a cumpărat cel puţin un bilet din fiecare categorie. Aflaţi 

preţurile celor trei categorii de bilete.  

 

 

 

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. 


