
Copyright © Colegiul Național Costache Negruzzi Iași, 2016 
 

 

Colegiul „C. Negruzzi” Iaşi 
Prin noi, vei fi tu cel mai bun! 

 

Concursul Judeţean de Matematică „Traian Lalescu” 
Ediţia a XVII- a, 6 martie 2016 

 
Subiectul I (60 de puncte) – Pe foaia de concurs se trec numai rezultatele 

1. Efectuați:  602 2 420:7 6 60 .     

2. Fie x şi y două cifre astfel încât    5 : 1 4.x y    Determinaţi toate valorile pe care le poate lua 

suma x y .  

3. Determinaţi cel mai mic număr natural x, pentru care suma 2016x   este un număr care este egal cu 

răsturnatul său. 

4. Echipa de fotbal Politehnica a jucat, într-un turneu, 8 meciuri, înscriind în fiecare dintre cele 8 

partide câte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv 8 goluri. Politehnica a pierdut patru dintre meciuri la exact 

un gol diferenţă şi le-a câştigat pe celelalte patru. În fiecare dintre meciurile câştigate, Politehnica a 

înscris de două ori mai multe goluri decât echipa învinsă. Aflaţi numărul total de goluri primite de 

echipa Politehnica, în turneu. 

5. La un magazin s-au adus 223 de litri de apă îmbuteliată în recipiente de 10 litri şi de 17 litri. Aflaţi 

câte recipiente de fiecare fel au fost aduse. 

6. Numărul 2016 are suma cifrelor egală cu 9 şi produsul cifrelor sale egal cu 0. Aflaţi câţi ani din 

mileniul al treilea sunt exprimaţi prin numere cu aceste două proprietăţi: suma cifrelor lor este 9 și 

produsul cifrelor lor este 0 (primul an al mileniului al treilea este anul 2001, iar ultimul este 3000). 

Subiectul al II - lea (60 de puncte) – Pe foaia de concurs se scriu rezolvările complete 

 

7. Bogdan are 63 de postere cu fotbalişti, actori şi cântăreţi. El a observat că le poate grupa astfel încât la un 

poster cu un fotbalist să corespundă trei postere cu actori, iar la un poster cu un cântăreţ să corespundă  

două postere cu fotbalişti. Aflați câte postere cu actori are Bogdan. (Pe fiecare poster apare o persoană 

care se încadrează doar la una dintre cele trei categorii.) 

8. Se consideră următorul şir de numere naturale: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15,..., 2013, 2014, 2016. 

a) Arătaţi că numărul 1502 nu se află printre termenii şirului. 

b) Determinaţi  câţi termeni are şirul dat. 

c) Determinați termenul de pe locul 1201. 

d) Aflaţi pe ce loc se află numărul 1201.  

9. Într-o urnă sunt 20 de bile numerotate cu numere naturale consecutive. Cel mai 

mic număr inscripţionat pe o bilă este impar şi mai mic decât 15. Se extrag 5 bile 

din urnă care sunt numerotate cu numere pare consecutive. Aflaţi numerele 

extrase, ştiind că suma numerelor de pe bilele rămase în urnă este 330. 

 

   

 

Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. Se acordă 30 de puncte din oficiu. 


