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Concursul de matematic¼a �NICOLAE COCULESCU� 2009
EDIŢIA a VI-a SLATINA �27 noiembrie 2009

Clasa a IV-a

1. a) Pe marginea unei şosele s-au plantat 100 de plopi la o distanţ¼a egal¼a unul faţ¼a de altul. Între al 22-lea şi
al 50-lea plop distanţa este de 280 m. A�aţi distanţa dintre al 17-lea şi al 71-lea plop.
b) S¼a se împart¼a la 3 persoane 24 sticle de suc identice ca m¼arime, dintre care 5 sunt pline, 11 sunt umplute

doar pe jum¼atate şi 8 sunt goale, astfel încât �ecare s¼a aib¼a acelaşi num¼ar de sticle, dar şi aceeaşi cantitate de
suc.

2. În dou¼a coşuri sunt mere. Dac¼a se iau 30 de mere din primul coş şi se pun în al doilea, apoi din al doilea coş
se consum¼a cu 3 mere mai mult decât un sfert din noua cantitate, în �ecare din cele dou¼a coşuri r¼amân câte 75
de mere. Câte mere erau la început în �ecare coş?

3. Mai muļti copii au luat dintr-un coş 1, 2 sau 3 mere. 16 copii au luat �ecare, cel puţin câte un m¼ar, 6 copii
au luat �ecare, cel puţin câte 2 mere, iar 4 copii au luat �ecare, câte 3 mere. Câte mere au fost luate în total
din coş?

4. Centenarul Gazetei Matematice s-a aniversat pe data de 15 septembrie 1995; într-o zi de vineri. S¼a se a�e
în ce zi a s¼apt¼amânii va avea loc aniversarea a 150 de ani de apari̧tie a Gazetei Matematice.

Daniel Cojocaru

5. Se d¼a şirul de numere 1; 3; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 31; 33; :::
a) S¼a se determine suma dintre cel mai mic termen al şirului scris cu trei cifre distincte şi cel mai mare

termen al şirului scris cu 4 cifre distincte.
b) S¼a se determine num¼arul termenilor şirului care au cel mult 5 cifre.
c) S¼a se determine al 182� lea termen din şir.
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