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Varianta 1 

 

Problema 1 (30 puncte = 3 ×10 puncte + 10 puncte) 

Sǎ se calculeze    
 

85−19( ) :3+ 24éë ùû × 4 . 

Sǎ se determine numǎrul natural a  din egalitatea: 

                    
  
35+ 85−19( ) : 3+ 24éë ùû × 4 −128 : a − 5( ){ } :6 = 55. 

Să se calculeze suma numerelor de forma ,ab a b<  știind că 132ab ba+ = . 

 

Problema 2 (20 puncte = 15 puncte pentru a) + 5 puncte pentru b)) 

 Paul şi Mihai au economisit bani pentru a cumpăra un trenuleţ electric. Dacă Paul ar contribui cu 
2

3
 din suma pe care o are, atunci Mihai ar trebui să pună cu 20 de lei mai puțin decât dublul sumei cu care 

contribuie Paul pentru a putea cumpăra trenuleţul. Dacă Paul ar pune toţi banii pe care îi are, atunci Mihai 
ar pune cu 30 de lei mai mult decât Paul a putea cumpăra trenuleţul.  

a) Câţi bani a economisit Paul? 

b) Cât costă trenuleţul? 

 

Problema 3 (20 puncte = 15 puncte pentru a) + 5 puncte pentru b) 

Andrei trebuie să citească o carte în 4 zile. În prima zi el a citit 
1

7
 pagini din carte şi încă 5 pagini, a doua 

zi a citit  
1

7
 din rest şi încă 5 de pagini. A treia zi citeşte 

2

5
  din rest şi încă 7 pagini, astfel îi rămâne de 

citit, pentru a patra zi 80 de pagini. 

a) Câte pagini are cartea? 

b) Era posibil ca Andrei să citească acelaşi număr de pagini în fiecare zi, astfel încăt să  termine de citit 
cartea tot în 4 zile? 



 

Problema 4 (20 puncte = 5 puncte pentru a) + 10 puncte pentru b) + 5 puncte pentru c)) 

Se consideră şirul 1,2,7 ,4,3, 4,13,10,5,6,19,16,7 ,8,25,22,9,10,...   

 a) Să se determine următorii patru termeni ai şirului. 

 b) Să se determine al  2018 − lea   termen al şirului. 

            c) Pe ce poziții apare numărul  2020    în acest şir ? 

 

Notă.  Toate problemele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

 


