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1. Scris cu cifre romane, anul 2012 este: 

a) MMCII     b)  MMXII     c)   MMDII     d)   MMLII 
 
 

2.  Numărul de pătrate din figura alăturată  este:   
a)  10              b)  11                c)  12               d) alt raspuns 

 
 
 

3. Numărul ,,X” din egalitatea 4·[2+4·(x-2)]=24 
       este: 

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

4. Suma numerelor  abc şi  xy  care verifică relaţia 
abc – xy=989  este: 
a) 999           b)  1009            c)  989             d)  991 

 
5. Dacă a+b=7,  a+c=9,  a+d=11 şi b+c+d=18, atunci a este: 

a) 1                  b) 2                   c) 3                  d) 4 
 

6. Alin deschide o carte şi constată că dublul sumei numerelor celor două pagini pe care le vede este 290. 
Pagina din dreapta are numărul: 
a)72                b)36                  c)37                 d)73 
 

7. Corespondentul numărului 36 este 18, al lui 325 este 30, al lui 45 este 20 şi al lui 30 este 0.  
Care este corespondentul numărului 531? 
a)10                b)15                  c)25                d)16 
 

8. Se ştie că numărul natural de trei cifre xyz îndeplineşte condiţia  xyz=zyx. Câte astfel de numere există? 
a)10                b)180               c)90                d)91 
 

9. Diferenţa a două numere naturale este 21. Împărţind cele două numere se obţine câtul 1 şi un rest. 
Acesta este: 
a)20               b)22                  c)21                d)19 
 

10. O stradă are casele numerotate cu numere pare până la 110 şi cu numere impare până la 105 inclusiv. 
Câte case sunt pe stradă? 
a)106             b)105               c)107              d)211 
 
 
 



11. În figura alăturată MMCB este dreptunghi iar AMND un pătrat.                    
MB are 3 cm, iar perimetrul pătratului este de 36 cm. 
Aria dreptunghiului ABCD este:  
a)36cm2   b)54cm2   c)45cm2   d)108cm2 

 Dacă numerele naturale ,,X” şi ,,Y” îndeplinesc condiţiile X<Y şi 
[3+(x·y+31·8-603:3):9]·2+1988=2012 
atunci cea mai mică valoare a lui x este: 
a)5                  b)17                 c)34                 d)1 
 

12. După ce a cheltuit jumătate din suma pe care o avea pentru a-şi cumpăra un ghiozdan, apoi o treime din 
ce i-a mai rămas pentru o carte, Alina a constatat că mai are 60 lei. 
Ce sumă a avut iniţial? 
a)90 lei          b)180 lei          c)60 lei           d)260 lei 

  14. Se consideră numerele: 
         a=2+4+6+8+…………….+2012 şi 

 b=1+3+5+7+…………….+2013 
diferenţa b-a este egală cu: 
a)1007            b)1006            c)2013           d)2 
 

15. Se consideră două numere naturale a şi b. Produsul acestor două numere se măreşte cu 20 când a se      
măreşte cu 5 şi cu 80 când b se măreşte cu 5. Câtul numerelor a şi b este: 
a)1                  b)5                   c)8                  d)4 
 

 16. Dacă turiştii sosiţi la o cabană din Sinaia se cazează câte doi în cameră, rămân trei dintre ei fără loc. Dacă 
se cazează câte trei într-o cameră rămân trei camere libere. 
 Numărul turiştilor este: 
a)27               b)23                 c)15                d)12 
 

 17. La un concurs de matematică s-au dat 21 de probleme. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte 
iar pentru fiecare răspuns greşit se scad 3 puncte. Un elev a obţinut 41 puncte. El a rezolvat corect: 

        a)8 probleme            b)13 probleme           c15 probleme           d)7 probleme 
 
18. Nepoata împreună cu bunica au 65 de ani. Se ştie că bunica are atâţia ani câte luni are nepoata. 
       Nepoata are: 
       a)5 ani            b)13 ani          c)12 ani          d)10 ani 
 
19. Ionel are 240 lei. După ce a cheltuit o jumătate din ei, apoi o treime din ei si după aceea o şesime din ei, 

Ionel mai are:   a)30 lei              b)60 lei              c)0 lei            d)15 lei 
 
20. Dacă ab este cel mai mare număr natural cu proprietatea că ab - ba=36, atunci ab · ab - a - b este: 
       a)9025                 b)9016              c)9011               d)9020 
      
 
 
 Pe foaia de concurs scieţi rezolvarea completă: 
21. Alin şi Bogdan au împreună 121 timbre. Dacă adunăm numărul timbrelor pe care le are Alin cu dublul 

numărului de timbre avut de Corina şi cu triplul numărului de timbre deţinut de Bogdan obţinem 307. 
      Câte timbre are în plus Alin faţă de Corina? 


