Colegiul Na ional “Radu Greceanu”
Concursul Jude!ean de Informatic" #i
Matematic" INFO-OLT, Edi!ia a I-a, 5-6
mai 2011
Grupa încep!tori: clasa a IV-a

Subiecte Matematic! (50 puncte, timp de lucru 90 min.)
Enun problem!
1. a) Dac" a+b=129 #i b+c=172, calcula!i 5a+12b+7c.
b) Calcula!i suma 5 + 10 + 15 + …+ 2010.
2. O bunic" are doi nepo!i. Vârsta bunicii este un num"r format din dou" cifre. Prima cifr" arat" vârsta
unui nepot, iar cealalt" vîrsta celuilat nepot. Ce vârst" are fiecare, dac" suma vîrstelor lor este 69?
3. S" se calculeze produsul numerelor a #i b, care verific" egalit"!ile:
[(3+a:2):11+7]×5-9=41 #i [(b+5):4-4]×8+6=14.

Punctaj

10
5
5

4. Dou" stilouri #i trei creioane cost" 15 lei. Cinci stilouri #i #ase creioane cost" 36 de lei. Ce rest voi primi 5
de la 20 lei, dac" voi cump"ra dou" creioane #i dou" stilouri?
5. De 1 Martie, Ion a cump"rat trei buchete de flori diferite cu ghiocei, viorele #i respectiv m"rg"ritar. În 15
total a cum"rat 300 de flori. Când ajunge acas" Ion amestec" toate florile #i ob!ine:
- un buchet cu 100 ghiocei #i viorele, din care 20 viorele;
- un buchet cu 123 de viorele #i m"rg"ritar, din care 30 m"rg"ritar;
- un buchet numai cu ghiocei #i m"rg"ritar, din care num"rul de ghiocei este egal cu num"rul de zile
a lunii februarie a anului 2011.
Se cere s" se determine num"rul de flori ale buchetelor ini!iale (ghiocei, viorele #i respectiv m"rg"ritar)
cump"rate de Ion.
6. Reconstitui!i adunarea:
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Înlocuind simbolurile

, !, " cu cifre.

!!!!Subiectele vor fi rezolvate numai pe foaia tipizat!, creat! special pentru acest concurs.
Succes!!!!
Subiectele au fost selectate "i/sau compuse de prof. Ion Gu"atu, prof. Doru Anastasiu Popescu,
C. N. “Radu Greceanu”, Slatina.

Organizatori: Inspectoratul colar al Jude!ului Olt, Colegiul Na!ional “Radu Greceanu”,
Asocia!ia Profesorilor de Informatic" INFO-OLT, www.greceanu.ro

