
 

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

 

Concursul Judeţean de Matematică „Traian Lalescu” 
Ediţia a XVI- a, 29 martie 2015 

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

1. Determinați numerele naturale consecutive x  și , y ,x y  care verifică egalitatea:  

 5 128 : 2 4 41 3 2015.x y          

2. Maria citește o carte în șapte zile. În prima zi, ea citește patru pagini și apoi, în fiecare din celelalte 
șase zile, ea citește un număr de pagini egal cu dublul numărului de pagini citite în ziua precedentă. 
Aflați câte pagini are cartea pe care a citit-o Maria. 

3. Cu cifrele de la 2 la 7, fiecare folosită o singură dată, se pot forma două numere de trei cifre. Care 
este cea mai mare diferență dintre două astfel de numere? 

4. Numărul natural  împărțit la 15 dă câtul c și restul 13. Determinați restul împărțirii lui  la 5. a a

5. Aflați câte numere de forma 5a b  au exact două cifre egale. 
6. Într-o clasă, dublul numărului de fete este egal cu triplul numărului de băieți. Numărul fetelor este 

cu 14 mai mare decât o treime din numărul băieților. Aflați câți elevi sunt în clasă. 
 

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

7. Într-o tabără, dacă se cazează câte trei copii într-o cameră, rămân patru camere libere, iar o cameră este 
ocupată cu doar doi copii. Atunci când în tabără mai vin încă 54 de copii, directorul le face loc așezând 
într-o cameră cinci copii și în toate celelalte camere câte patru copii. Aflați câte camere pentru cazarea 
copiilor are tabăra. 

8. O comisie este formată din oameni care spun numai adevărul și oameni care spun numai minciuni. 
Fiecare persoană din comisie știe care sunt colegii mincinoși. Într-o zi, membrii comisiei primesc un 
chestionar în care li se cere să spună despre fiecare coleg dacă este mincinos sau onest (spune 
adevărul). Astfel, cuvântul „mincinos” este scris de 264 de ori. A doua zi, se repetă chestionarul și, 
fiindcă lipsește un membru mincinos al comisiei, cuvântul „mincinos” este scris de doar 252 de ori ( 
în a doua zi, membrii comisiei vor scrie numai despre cei prezenți). 
a) Aflați câți oameni onești sunt în comisie. 
b) Determinați numărul membrilor comisiei. 

9. Pe ecranul unui calculator sunt scrise, la un moment dat, patru numere: 2, 0, 1, 4. 
După fiecare minut, cel mai mic dintre numerele de pe ecran se mărește cu 5 (după 
un minut apare 2, 5, 1, 4; după două minute apare 2, 5, 6, 4).  
a) Calculați produsul numerelor afișate pe ecran după 5 minute. 
b) Aflați după câte minute suma numerelor de pe ecran este 207. 
c) Demonstrați că numărul 2018 nu va apărea niciodată pe ecran. 
d) După câte minute va fi afișat numărul 2015? 

 
 
 

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


