
SPERANŢE RÂMNICENE – ediţia a XIV-a 

7 mai 2016 

 

Clasa a IV-a 

 

 

Problema 1 

 

           Aflaţi cifrele dcba ,,,  pentru care 2015 abcabcd . 

 

                                                                                 Concurs, Serbia, 2015 

 

 

Problema 2 

 

 Avem două cutii cu creioane. Punem din prima cutie într-a doua atât 

cât conţine a doua. Apoi punem din cutia a doua în prima atât cât conţine 

prima. În final punem din prima cutie în a doua atât cât conţine a doua. În 

final, în fiecare cutie  sunt câte 48 de creioane. Câte creioane au fost iniţial 

în fiecare cutie? 

                                                                                                       *** 

 

Problema 3 

        

 De Moş Crăciun, învăţătoarea a cumpărat pentru elevii din clasa a 3-a 

de 4 ori mai multe bomboane decât ciocolate.. Fiecare copil a primit câte 2 

ciocolate şi 7 bomboane şi au rămas nedistribuite 3 ciocolate şi 32 de 

bomboane. Câţi elevi erau în acea clasă ? 

                                                                                             Ioana Onofrei 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Timp de lucru 2 ore. Fiecare problema se notează cu 7 puncte. 
 

 



 

SPERANŢE RÂMNICENE – ediţia a XIV-a 

7 mai 2016 

 

Clasa a V-a 

 

 

 

Problema 1 

 

       Un “palindrom” este un şir de caractere(cuvinte, fraze sau numere) 

care citit de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga rămâne 

neschimbat. Arătaţi că şirul 5, 13, 21, ...  conţine o infinitate de numere 

palindromice.                                                       

                                                   D.M. Bătineţu-Giurgiu, Bucureşti 

                                                    Neculai Stanciu, Buzău 

 

Problema 2 

 

 Aflaţi numerele de forma abc  şi yx, numere naturale ştiind că: 

                                        yxabc 62013)7(4                                              

                                                                       Florin Antohe, Galaţi 

 

 

Problema 3 

 

      Mulţimea numerelor naturale impare se împarte în submulţimi astfel:  
                                              ,...19,17,15,13,11,9,7,5,3,1    

a) Aflaţi care este primul număr din cea de a 2014-a submulţime, 

b) Există o submulţime de acest tip care începe cu 2013? Justificaţi 

răspunsul. 

                                                 E:14720, GM 10/2014, Relu Ciupea, Olteniţa 

 

 

 

 

 

Timp de lucru 2 ore. Fiecare problema se notează cu 7 puncte. 



 

SPERANŢE RÂMNICENE – ediţia a XIV-a 

7 mai 2016 

Clasa a VI-a 

 

 

Problema 1 

 

     Aflaţi numerele naturale xy , scrise în baza 10 astfel încât: 

N
xy

xyxy


 3

3
    .                                      

                                                                               Florin Antohe, Galaţi 

 

Problema 2 

 

      Un bazin este umplut de 10 robinete identice în 12 ore. 

a) Ştiind că din oră în oră se închide câte un robinet, să se arate că după 

ce ultimul robinet este închis bazinul nu este umplut pe jumătate, 

b) De câte robinete identice şi care curg la fel ar fi nevoie ca închizându-

se din oră în oră câte unul bazinul să fie plin după ce ultimul robinet s-

a închis? 

                                                                           Dragoş Lăzărescu, Rm. Sărat 

                                                    

Problema 3        

 

      Se consideră triunghiul ABC  în care 030)(2)(  BmAm .Punctul M este 

situat pe segmentul )(BC astfel încât ACAM  . Dacă  )(2)( MABmMACm   

arătaţi că MCBM  . 

    E:14682, GM 6-7-8/2014, Cristina Vijdeluc şi Mihai Vijdeluc, Baia Mare 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Timp de lucru 2 ore. Fiecare problema se notează cu 7 puncte. 



 

SPERANŢE RÂMNICENE –ediţia a XIV-a 

7 mai 2016 

 

Clasa a VII-a 
 

 

 

 

 

Problema 1 

 

 Determinaţi o proporţie în care suma extremilor este 23, suma mezilor 

este 17 şi suma pătratelor tuturor termenilor este 578. 

        

                                                                          Marin Simion, Rm. Sărat                            

 
Problema 2 

            Determinaţi măsurile unghiurilor trapezului isoscel ABCD    în care 

cmCDcmABCDAB 348,16,   şi înălţimea egală cu cm2 . 

       

                                                                       Constantin Apostol,Rm. Sărat 

 

Problema 3 

 

            Fie *,, Rcba . Arătaţi că: 

 

                                    
2016

)(2017

1008

)(

1008

)(

1008

)( cbabaccabcba 









 . 

           

                                                                Costin Negrii, profesor, Bucureşti                   

 

 
 

Timp de lucru 2 ore.Fiecare problema se noteaza cu 7 puncte. 
 

 

 



 

SPERANŢE RÂMNICENE – ediţia a XIII-a 

25 aprilie 2015 

Clasa a VIII-a 

 

 

         Problema 1 

               

           Se consideră triunghiul echilateral MNP  şi punctul A exterior 

planului )(MNP . Ştiind că cmAPANcmAMcmMN 212,12,24  şi că B  

este mijlocul lui )(NP   calculaţi aria triunghiului AMB  .                                                        

                                                

                                                                              Marin Simion, Rm. Sărat 

         Problema 2 

 

Rezolvaţi în NN   ecuaţia:  334 22  yyx . 

 

                                                              Constantin Apostol, Rm. Sărat 

 

                                                

        Problema 3 

            

               Determinați numerele iraţionale r   pentru care numerele     

        322  rrp  şi 653  rrq  sunt raţionale.  

                                                                                                                                            

                             E:14987, GM 3/2016, Lucian Dragomir, Oţelul Roşu 

 

 

 

 

 

 

Timp de lucru 2 ore. Fiecare problema se notează cu 7 puncte. 

 
 


