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Partea I:5x10=50 puncte (pe foaia de concurs se trec numai răspunsurile) 

  

     1.    Rezultatul calculului  ( 152 34⋅ ) : 78 + ( 203 327⋅ ) : 149  este : 
        A.2                                B.4                            C.5                            D.3   

  

     2    Ultima cifră a numărului a = n⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 321   + 2 n47⋅ + 322011 +n , unde n ≥ 5 este : 

A .8                               B.2                            C.5                            D.3 
              

     3.    Jumătate dintr-o zecime este :  

A.0,02                           B.0,05                      C.0,01                        D.0,002 

 

     4.    Numărul divizorilor numărului 11011 este : 
A.15                              B.18                         C.20                           D.12 

 

    5.    Următorii doi termeni ai şirului următor  8,15, 17,24,26,33,,35,42,.........sunt: 

A.49,51                         B.46,48                     C.44,51                      D.51,53 

 

6. Calculăm numărul natural x din egalitatea 24+150:[ ]27:)31110(5210 x−⋅−  -35=4   

obŃinem :  A.10                       B.15                           C.20                          D.16 

 

    7.   Cinci garoafe şi patru trandafiri costă 37 lei iar patru garoafe şi cinci trandafiri              

          costă 43,1 lei .Cât costă un trandafir? 

                  A.2,5 lei                          B.5,5 lei                     C.7,5 lei                     D.1,4 lei 
    

    8.   Câte cifre de 0 sunt în scrierea numărului   a = 12345......278279280. 

                  A.50                                B.48                           C.45                           D.46 

 

9.   Dacă se aşează câte doi elevi în bancă rămân trei elevi în picioare, iar dacă  se   aşează  câte  trei elevi 
în bancă rămân  trei  bănci libere. CâŃi elevi sunt? 

              A.24                               B.30                            C.27                           D.32 

 

10. Care este numărul de opt ori mai mare decât un sfert dintr-un sfert dintr-o zecime      

    din jumătate din 960? 
      A.32                               B.40                            C.24                            D.25 

 

Partea a II-a : 40 puncte (pe foaia de concurs se trec rezolvările complete) 

 

(20 p)   1. Fie n numărul numerelor naturale a cu proprietatea 912 < a ≤  913 şi  m numărul numerelor naturale b cu 
proprietatea 238 < b ≤ 239. 

a) DemonstraŃi că n este cub perfect şi că m este pătrat perfect. 

 b) DemonstraŃi că n > m. 

 

(20 p)  2. Suma a trei numere este 240. Dacă din fiecare număr se scade acelaşi număr se obŃin numerele 

25,26 şi respectiv 120. AflaŃi cele 3 numere.          

 Prof. Ion Cojocaru 


