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CONCURSUL  NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID" 
 

05  11  2011 
Clasa a VI -a  

 
NOTĂ. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III si IV 
se cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 2 ore si 30 minute.    

 SUBIECTUL   I ( 20p ) 

 (Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului corect) 

(4p) 1) Care dintre numerele următoare este cel mai mare ? 

        a)   32                        b)   23                          c)   5                                d)   02011  

(4p) 2) Care este rezultatul calculului 2 25 3 2  ? 

        a)   41                        b)   5                            c)   11                             d)   26 

(4p) 3) Care este lungimea segmentului AM , unde M  este mijlocul segmentului AB  şi 

10AB cm ? 

        a)   15 cm                   b)   5 cm                      c)   20 cm                       d)   10 cm 

(4p) 4)   Care dintre următoarele mărimi este egală cu 20mm ? 

        a)   2cm                    b)   1cm                        c)   200cm                      d)   10cm  

(4p) 5)   Care este soluţia ecuaţiei  5 2 14x    ? 

        a)   0                          b)   1                             c)   2                              d)   3 

 SUBIECTUL II ( 40p ) 
 (Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi rezultatul corespunzător) 

(4p) 1) Scrieţi valoarea lui 210 . 

(4p) 2) Scrieţi fracţia ireductibilă egală cu  1,1 3 . 

(4p) 3) Scrieţi rezultatul calculului 2 0,5 1,58 : 2  . 

(4p) 4) Scrieţi câţi 2m  are un hectar. 

(4p) 5) Scrieţi numerele naturale x , care verifică inegalitatea 2 0,5 5,7x   . 

(4p) 6) Aflaţi un număr, ştiind că un sfert din el este egal cu 20. 

(4p) 7) Calculaţi perimetrul unui pătrat cu latura de 0,5cm . 

(4p) 8) Scrieţi cel mai mare element al mulţimii A B , unde  2;3;4;5A   şi  4;5;6B  . 

(4p) 9) Scrieţi câte elemente are mulţimea divizorilor naturali ai numărului 6. 

(4p) 10) Scrieţi un număr care se divide cu 2, dar nu se divide cu 4. 
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 SUBIECTUL III ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 

 

      Un bijutier are două tipuri de bile, identice ca formă şi culoare, tipul A cântărind 1g şi tipul 

B cântărind 2g. El are 5 saci cu câte 100 de astfel de bile, numerotaţi de la 1 la 5, fiecare sac 

conţinând un singur tip de bile. Bijutierul are un cântar cu care poate cântări greutăţi mai mici 

decât 1000 g. 

(4p) a) Dacă bijutierul cântăreşte simultan două bile care nu sunt din acelaşi sac, ce greutăţi 

posibile arată cântarul ? 

(4p) b) Dacă bijutierul cântăreşte simultan trei bile, printre care nu sunt două din acelaşi sac, ce 

greutăţi posibile arată cântarul ? 

(2p) c) Dacă bijutierul cântăreşte simultan o bilă din primul sac şi două bile din al doilea sac, ce 

greutăţi posibile arată cântarul ? 

(2p) d) Dacă bijutierul cântăreşte simultan zece bile şi obţine 11g, câte bile sunt de tipul A şi câte 

sunt de tipul B ? 

(1p) e) Dacă bijutierul cântăreşte simultan zece bile şi obţine 19g, câte bile sunt de tipul A şi câte 

sunt de tipul B? 

(1p) f) Ce greutăţi posibile arată cântarul, dacă bijutierul cântăreşte simultan 13 bile, una din 

primul sac, trei din al doilea sac şi nouă din al treilea sac? 

(1p) g)  Cum poate afla bijutierul, efectuând o singură cântărire, ce tip de bile are în fiecare sac? 

  SUBIECTUL IV ( 15p )  ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 

           Într-o ţară sunt 3 judeţe: judeţul A care are 3 oraşe aşezate necoliniar, judeţul B care are 4 

oraşe, oricare 3 aşezate necoliniar şi judeţul C care are 5 oraşe,oricare 3 aşezate necoliniar. În 

fiecare judeţ, între oricare două oraşe există câte o şosea, iar distanţele dintre oricare 2 oraşe 

ale unui judeţ sunt diferite. Din fiecare oraş al fiecărui judeţ, pleacă o maşină către cel mai 

apropiat oraş din judeţul respectiv. 

 (4p) a) Câte şosele avem între oraşele judeţului A? 

 (4p) b) Câte şosele avem între oraşele judeţului B? 

 (2p) c) Câte şosele avem între oraşele judeţului C? 

 (2p) d) Explicaţi de ce există un oraş din judeţul A, în care nu ajunge nicio maşină. 

 (1p) e) Explicaţi de ce există un oraş din judeţul A, în care ajung două maşini. 

 (1p) f) Este posibil ca în fiecare oraş din judeţul B să ajungă câte o maşină? Justificaţi răspunsul. 

 (1p) g) Explicaţi de ce există un oraş din judeţul C în care nu ajunge nicio maşină. 

Test conceput de prof. LAVINIA SAVU şi ROZICA ŞTEFAN 


