
Clasele V-VI
1. Basil vrea sã picteze cuvântul KANGAROO. El începe miercuri ºi picteazã o singurã literã pe zi. În ce zi

va picta ultima literã?
A) luni B) marþi C) miercuri D) joi E) vineri

5. Un pãtrat din hârtie este tãiat în douã bucãþi de-a lungul unei linii drepte. Care dintre
urmãtoarele figuri sigur nu poate fi obþinutã în acest mod?
A) un dreptunghi B) un pãtrat C) un triunghi dreptunghic
D) un pentagon E) un triunghi isoscel

6. Andrew a scris literele cuvântului KANGAROO în pãtrãþele, câte o literã în fiecare pãtrãþel. El poate scrie
prima literã în orice pãtrãþel doreºte, dar trebuie sã scrie apoi fiecare literã care urmeazã într-un pãtrãþel care are
cel puþin un punct comun cu pãtrãþelul în care a scris litera anterioarã. Care dintre urmãtoarele imagini nu poate
fi obþinutã de Andrew, respectând aceste reguli?

A) B) C) D) E) 

7. Paul vroia sã înmulþeascã un numãr cu 301, folosind calculatorul. El nu ºtia însã cã tasta 0 nu funcþioneazã.
De aceea, a înmulþit de fapt numãrul dat cu 31 ºi a obþinut rezultatul 372. Ce rezultat ar fi trebuit sã obþinã Paul?
A) 372 B) 3612 C) 3702 D) 3720 E) 403

2. Scriu cu litere toate numerele naturale de la 1 la 10 ºi le aºez în ordine alfabeticã. Care este numãrul de pe
a patra poziþie?
A) 4 B) 6 C) 5 D) 8 E) 2

3. Nicu alege un numãr, îl mãreºte cu 1, micºoreazã rezultatul cu 2, înmulþeºte noul rezultat cu 3 ºi împarte
numãrul obþinut la 4. Dupã toate aceste calcule, Nicu a obþinut ca rezultat 6. Care a fost numãrul ales iniþial?
A) 3,5 B) 0 C) 9 D) 8 E) 6

8. Câte numere de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 9?
A) 1 B) 9 C) 990 D) 2 E) 6

4. Dintre numerele de 3 cifre care au suma cifrelor egalã cu 8, le alegem pe cel mai mare ºi pe cel mai mic.
Cât este suma acestor douã numere?
A) 808 B) 907 C) 1099 D) 916 E) 8

9. Când au aruncat cu zarul, Ann, Bob, Cleo, Dido, Eef ºi Fer au obþinut numere diferite. Ann a obþinut
dublul numãrului lui Bob ºi triplul numãrului lui Cleo. Numãrul obþinut de Dido este de patru ori mai mare decât
cel obþinut de Eef. Ce numãr apare pe zarul aruncat de Fer?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7
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10. Trei melci se deplaseazã cu viteze egale pe circuitele de
mai jos. Ei pornesc în acelaºi timp ºi fiecare dintre ei trebuie sã
înconjoare în totalitate circuitul pe care concureazã.
Ordinea în care terminã cursa este:
A) T, C, R B) T, R, C C) C, R, T
D) C, T, R E) R, C, T

11. O motocicletã a parcurs distanþa de 28 km în 30 de minute. Cu ce vitezã medie (km/h) s-a deplasat
motocicleta?
A) 28 B) 0,933     C) 56 D) 58 E) 840



17. Nina foloseºte 36 de cuburi identice pentru a împrejmui o suprafaþã
pãtratã. Construcþia este parþial reprezentatã în figurã. De câte cuburi mai are nevoie Nina
pentru a umple zona împrejmuitã?
A) 36 B) 28 C) 64 D) 81             E) 100

18. În campionatul de fotbal, F.C. Poiana a dat trei goluri ºi a primit un singur gol. Echipa a câºtigat primul
meci, a terminat la egalitate al doilea meci ºi a pierdut ultimul meci. Cu ce scor a câºtigat F.C. Poiana primul meci?
A) 2:1 B) 3:0 C) 1:0 D) 3:1           E) Nu avem suficiente date pentru a rãspunde.

14. Data 01.03.05 (1 martie 2005) este prima din secolul XXI care conþine trei numere impare consecutive în
ordine crescãtoare. Câte astfel de date, de forma zz.ll.aa (adicã ziua.luna.anul), are secolul XXI?
A) 5 B) 48 C) 16 D) 3 E) 36525

15. Toate numerele de 4 cifre care au aceleaºi cifre cu numãrul 2011 (doi de 1, un 0 ºi un 2) sunt scrise în
ordine crescãtoare. Care este diferenþa dintre vecinii numãrului 2011 din aceastã listã?
A) 2 B) 891 C) 900 D) 801 E) 90

16. Angela a mutat patru cartonaºe cu numere de pe planºa din stânga pe
planºa din dreapta astfel încât operaþia obþinutã sã fie corectã. Ce cartonaº a
rãmas în stânga?
A) 17 B) 30 C) 49 D) 96 E) 167

12. Hamsterul Fridolin a pornit spre �Þinutul Laptelui ºi Mierii�.
Pentru a ajunge în acest þinut legendar el trebuie sã traverseze un
sistem de tunele în care sunt 16 alune aºezate ca în imagine. Care
este numãrul maxim de alune pe care Fridolin le poate lua ca
provizii, ºtiind cã nu are voie sã treacã de douã ori pe un acelaºi
drum sau printr-o aceeaºi intersecþie?
A) 7    B) 13         C) 11               D) 15        E) 16

13. Când a atribuit numere caselor de pe partea dreaptã a Strãzii Ciudate, primarul oraºului a început cu 1 ºi
ar fi vrut sã continue cu numere impare consecutive. Dar locuitorii Strãzii Ciudate nu au acceptat niciun numãr
care are în componenþa lui cifra 3; ca urmare, aceste numere au fost sãrite. Ce numãr a primit a cincisprezecea
casã de pe partea dreaptã a strãzii?
A) 29 B)  37 C)  17 D)  15 E)  47

19. Mihai a marcat cu creta pe tablã cele trei vârfuri ale unui triunghi. Iulia ar vrea sã mai adauge pe tablã
încã un punct, astfel încât cele patru puncte sã fie vârfurile unui paralelogram. Câte posibilitãþi are Iulia de a
poziþiona acest punct?
A) 1   B) 0     C) 3        D) 6         E) Depinde de poziþionarea celor trei puncte alese de Mihai.

20. La cursul de dans sunt 10 elevi. Instructoarea de dans are o cutie cu 80 de jeleuri din care serveºte fiecare
fatã de la curs cu acelaºi numãr de jeleuri. La sfârºit, în cutie au mai rãmas 3 jeleuri. Câþi bãieþi sunt la curs?
A) 1 B) 10 C) 3 D) 5 E) 7

21. Care dintre urmãtoarele piese completeazã construcþia din imaginea alãturatã (sub
formã de paralelipiped dreptunghic) pentru a obþine terasa planã?

A)        B)       C)          D)             E) 



22. Se toarnã 1000 l de apã în douã vase printr-un sistem de conducte cum e cel din
imagine. La fiecare bifurcaþie (marcate prin culoare pe imagine), jetul de apã se împarte,
în volume egale, pe cele douã conducte care pornesc din aceasta. Ce volum de apã se va
afla la final în vasul B?
A) 250 l B) 750 l C) 666,67 l      D) 1000 l E) 500 l

26. Maria a primit cadou un nou joc pe calculator:
ea trebuie sã alãture (fãrã sã le suprapunã) cele 4 piese
din figura alãturatã pentru a obþine diverse construcþii
ale cãror forme apar pe ecran. Din pãcate, în programul
jocului s-a strecurat o eroare: una dintre formele de mai
jos nu poate fi obþinutã. Care este aceasta?

A) A B) B C) C D) D E) E

24. Trebuie sã acopãr podeaua bucãtãriei, în formã pãtratã, cu gresie albã ºi
neagrã (în imagine vezi douã exemple de astfel de acoperiri). Plãcile de gresie
trebuie aºezate astfel încât în fiecare colþ sã fie câte o placã neagrã, în jurul fiecãrei
plãci negre sã fie numai plãci albe, iar numãrul de plãci negre sã fie cât mai mare
posibil. Câte plãci albe sunt necesare, dacã se folosesc 25 de plãci negre?
A) 25 B) 16 C) 81 D) 56 E) 72

27. În dreptul fiecãrui punct marcat cu roºu pe figurã trebuie scris unul dintre numerele
1, 2, 3 sau 4, astfel încât orice segment (dintre cele trasate în figurã) care uneºte douã
astfel de puncte sã aibã în capete numere diferite. Trei numere sunt deja poziþionate. De
câte ori va apãrea numãrul 4 în final?
A) 1 B) 0          C) 4            D) 5         E) E imposibil sã completãm figura astfel.

25. Daniel doreºte sã formeze un pãtrat (cu suprafaþa acoperitã în totalitate) utilizând numai
piese de forma alãturatã. Care este numãrul minim de piese ce trebuie folosite (fãrã a le suprapune)?
A) 5 B) 10 C) 1 D) 25 E) 20

23. O pisicã are 7 pui coloraþi diferit: alb, negru, portocaliu, alb-negru, alb-portocaliu,
negru-portocaliu, alb-portocaliu-negru. În câte moduri se pot alege 4 pui, astfel încât
oricare doi dintre ei sã aibã cel puþin o culoare comunã?
A) 0 B) 3 C) 4 D) 35 E) 7

29. Boris a aºezat 3 zaruri unul peste altul, având grijã ca suma punctelor de pe feþele care se
suprapun sã fie de fiecare datã 5. Zarurile lui sunt obiºnuite, adicã suma punctelor de pe feþele opuse
este 7. La sfârºit, Boris a lipit pe feþele zarurilor câte un abþibild, dar cel de pe una dintre feþe a cãzut.
Câte puncte �valoreazã� faþa de deasupra construcþiei obþinute?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) Nu se poate afla.

28. Într-o lunã sunt 5 sâmbete ºi 5 duminici, dar numai 4 zile de vineri ºi 4 zile de
luni. În urmãtoarea lunã vor fi:
A) 5 zile de miercuri B) 5 zile de joi                       C) 5 zile de vineri
D) 5 zile de sâmbãtã E) 5 zile de duminicã

30. Urmãtoarea schemã, formatã din sãgeþi ºi
numere, continuã la infinit respectând aceeaºi
regulã. Care va fi tipul de sãgeþi care vor uni
numerele 2010, 2011 ºi 2012?

A)     B)        C)              D)  E) Este imposibil de determinat.



31. În dreptunghiul alãturat sunt patru triunghiuri dreptunghice identice. Care este
aria totalã a celor patru triunghiuri?
A) 14 cm2 B) 52 cm2 C) 840 cm2 D) 56 cm2 E) 60 cm2

32. Tony spune cã Alex minte. Alex spune cã Pelle minte. Pelle spune cã Mark minte.
Mark spune cã Pelle minte. Câþi bãieþi mint?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

33. La jocul �Ultimul câºtigã� se folosesc ºapte piese (douã sunt deja aºezate pe tablã, iar
celelalte sunt prezentate mai jos). Regulile jocului sunt: se plaseazã pe tablã diverse piese;
piesele puse pe tablã nu se pot suprapune ºi fiecare piesã trebuie sã acopere complet cinci
pãtrãþele albe; câºtigãtorul este cel care pune ultima piesã, astfel încât sã nu mai poatã fi pusã
niciuna dintre celelalte piese rãmase. E rândul Alinei la mutare. Ce piesã trebuie sã aleagã
dintre cele 5 disponibile, pentru a câºtiga dintr-o mutare?

A) B) C) D)  E) 

34. Câte numere naturale de 5 cifre pot fi formate cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, utilizându-se fiecare cifrã o singurã
datã, astfel încât prima cifrã a numãrului sã se dividã cu 1, numãrul format din primele douã cifre sã se dividã cu
2, numãrul format din primele trei cifre sã se dividã cu 3, numãrul format din primele patru cifre sã se dividã cu
4 ºi numãrul format din cele cinci cifre sã se dividã cu 5?
A) Nu existã astfel de numere.     B) 24      C) 2             D) 5         E) 120

35. Care este aria figurii alãturate, dacã aria unui pãtrãþel este 1?
A) 54 B) 60 C) 64 D) 69 E) 74

36. Dana scrie numere consecutive de 3 cifre care au cel puþin câte o cifrã imparã.
Care este numãrul maxim de astfel de numere pe care le poate scrie Dana?
A) 1 B) 10 C) 100 D) 111 E) oricâte

37. Corina a scris numerele de la 1 la 10, mai întâi pe cele pare în ordine crescãtoare, apoi pe cele impare în
ordine descrescãtoare, ºi a obþinut 2  4  6  8  10  9  7  5  3  1. Dacã aranjeazã numerele de la 1 la 50 dupã aceeaºi
regulã, care este al 30-lea numãr scris de Corina?
A) 20 B) 30 C) 41 D) 49 E) 50

38. În figura alãturatã, care a fost realizatã din 18 beþe de chibrit, putem identifica
13 triunghiuri echilaterale (mai mari sau mai mici). Care este numãrul maxim de
triunghiuri echilaterale care pot fi �distruse� prin înlãturarea unui singur bãþ de chibrit?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 13

39. John are în buzunar 13 monede de câte 5 cenþi ºi 10 cenþi. Care dintre urmãtoarele nu poate fi suma de
bani din buzunarul lui John?
A) 80 cenþi B) 60 cenþi C) 70 cenþi D) 115 cenþi E) 125 cenþi

40. Ana ºi Elena îºi aniverseazã astãzi ziua de naºtere. Suma vârstelor lor este 19. Întrebate ce vârste au, ele rãspund:
Ana: �Sunt cu 4 ani mai micã decât Elena.�
Elena: �Sunt cu 5 ani mai mare decât Ana.�

Din neantenþie, una dintre ele a greºit. Câþi ani are Elena?
A) 7 B) 9 C) 11,5 D) 12 E) 15


