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1.GândiŃi-vă la un număr şi scrieŃi-l.ÎnmulŃiŃi acest număr cu 2 şi adunaŃi 1.Apoi înmulŃiŃi cu 5 şi scădeŃi
5.Numărul obŃinut împărŃiŃi-l la 10.Ce aŃi obŃinut ?
2.ScrieŃi în dreptunghiurile din desen cifrele de la 1 la 7,o singură dată,astfel încât pe fiecare din cele
două drepte suma numerelor să fie 15.

3.CompletaŃi pătrăŃelele pe desen cu numerele 2,4,8,12,16,18 astfel încât suma celor trei numere unite de
drepte să fie egală cu 30 în toate direcŃiile. (SoluŃia problemei nu este unică).

4.Un morar a venit la moară.În fiecare din cele patru colŃuri ale încăperii el a văzut trei saci de făină.Pe
fiecare sac s-au aşezat trei mâŃe,iar fiecare mâŃă a avut pe lângă dânsa trei motănaşi.Câte picioare au
fost la moară ?
5.La cel mai mic număr natural de 5 cifre adunaŃi cel mai mare număr natural de 4 cifre,ce conŃine cifra
7 de două ori şi apoi din sumă scădeŃi cel mai mic număr natural de 5 cifre ce conŃine cifra 3 de două
ori.Ce obŃineŃi ?
6.FolosiŃi de trei ori numărul 9 şi două operaŃii aritmetice pentru a obŃine rezultatul 10.
7.La o crescătorie de animale se consumă zilnic 45028 litri de apă pentru adăpatul animalelor.Unei vaci i
se dau 50 litri de apă,unui cal cu 10 litri de apă mai mult decât unei vaci,iar unei oi 8 litri.În crescătorie
sunt 250 de vaci şi 48 de cai.Câte oi sunt ?
8.Într-un oraş sunt 65000 de locuitori,iar în altul 40000.PopulaŃia primului oraş creşte în fiecare an cu
4000 de locuitori,iar populaŃia din celălalt oraş creşte în fiecare an cu 6500 locuitori.Peste câŃi ani
populaŃiile oraşelor vor fi egale ?
9.O carte este deschisă la întâmplare.StabiliŃi numerele celor două pagini pe care le privim,dacă suma lor
este 149.

Timp de lucru:o oră.

