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Grupa medie: clasele V-VI.

Subiecte Matematic! (50 puncte, timp de lucru 90 min.)
Enun problem! Punctaj

1. Se consider" #irul de numere naturale:
1, 2, 4, 3, 9, 27, 4, 16, 64, 256, …
a) Care este al 15-lea termen al #irului?

b) Preciza!i de câte ori apare în #ir num"rul 1296?
c) Ce termen se g"se#te pe pozi!ia 2011?

d) Câte numere prime sunt în primii 100 de termeni?

20 p.

2. a) Determina!i cel mai mic num"r natural nenul, care este p"trat perfect #i se divide cu 2007?
b) Se ordoneaz" cresc"tor p"tratele perfecte, multipli ai lui 2007. Ce pozi!ie ocup" în #ir num"rul 20072?

10 p.

3. Ce fel de frac!ie este
123

132
139

93

 !

 !
? (subunitar", echiunitar", supraunitar")

5 p.

4. Amalia împreun" cu mama sa #i bunica sa au 90 ani. Peste doi ani, mama va avea de 8 ori vârsta
Amaliei, iar bunica va avea de dou" ori vîrsta actual" a mamei. Ce vârst" are fiecare în prezent?

5 p.

5. Determina!i numerele naturale x, y, z din egalitatea:

25921624884 "! ! !
zyx .

G.M. 1/2011

5 p.

6. Se d" mul!imea A={1, 2, 3, …, 2011}.
a) Care este num"rul minim de elemente al unei submul!imi B a lui A pentru a fi siguri c" în B avem

elemente cu suma 2020?
b) Câte submul!imi ale lui A, cu dou" elemente au suma elementelor divitibil" cu 3?

5 p.

!!!!Subiectele vor fi rezolvate numai pe foaia tipizat!, creat! special pentru acest concurs.

Succes!!!!

Subiectele au fost selectate "i/sau compuse de prof. Ion Gu"atu, prof. Daniela Taclit "i
prof. Elena Chiri escu, C. N. “Radu Greceanu”, Slatina.


