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Prin noi, vei fi tu cel mai bun! 

 

 

Concursul Judeţean de Matematică „Traian Lalescu” 
Ediţia a XX-a, 18 mai 2019 

 

 

1. Aflați numărul natural x, știind că    124 128: 32 2 3 4154x     .  
 

2. Determinați toate numerele naturale nenule care împărțite la 11 dau câtul de cinci ori mai mic decât 

restul. 
 

3. O cutie conține 31 bile roșii, 22 bile verzi, 17 bile galbene, 14 bile albastre, 13 bile albe și 7 bile 

negre. Dacă nu putem vedea culoarea bilelor scoase din cutie, aflați care este numărul minim de 

bile care trebuie extrase din cutie pentru a fi siguri că am scos cel puțin 15 bile la fel colorate. 
 

4. George numerotează paginile caietului său de matematică: 1, 2, 3, … și așa mai departe. Determinați 

care este numărul maxim de pagini pe care le poate avea caietul lui George, știind că el a scris cifra 7 

de douăzeci și patru de ori. 
 

5. La un club de șah sunt 60 de copii, fete și băieți. Dacă ar fi cu 4 băieți mai puțin, atunci jumătate 

din numărul lor ar fi egal cu două treimi din numărul fetelor. Determinați câte fete și câți băieți 

sunt la clubul de șah. 
 

6. Într-un bloc sunt apartamente de două, trei și patru camere, în total 72 de apartamente și 192 de 

camere. Se știe că la parter și la fiecare etaj sunt exact trei apartamente de 2 camere și două 

apartamente de 3 camere. Aflați câte apartamente de fiecare fel sunt în bloc. 
 

7. Pe o tablă s-a scris de 219 ori numărul 17 și de 220 de ori numărul 27. 

a) Calculați suma numerelor scrise pe tablă. 

b) Aflați câte numere trebuie șterse de pe tablă pentru ca suma numerelor rămase să fie 500.  

 

 

 

 

 

 

 

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 se notează cu câte 20 de puncte. Se acordă 20 de puncte din oficiu. 

 

Timp de lucru: 60 de minute (15 minute pentru acomodarea cu subiectele și 45 de minute pentru redactarea 

rezolvărilor). 


