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

a) Sa se calculeze: 

38 + [ 450 – 52 x ( 16 – 9 )] : 2 =                                      

b) Sa se determine numarul natural a din egalitatea: 

{ 9 x ( 168 : a + 5 ) + 38 +[ 450 – 52 x ( 16 – 9 )] : 2 } : 27 = 14 

c) Determinati numerele naturale de patru cifre ce au suma cifrelor 3, apoi calculati suma lor.  

 

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

Suma dintre pătrimea unui număr și cincimea celui de-al doilea număr este 38,  în timp ce suma dintre 

dublul primului număr și cel de-al doilea număr este  238 . 

a) Să se determine cele două numere; 

b) Ce număr ar trebui scăzut din primul și adăugat la al doilea pentru ca primul număr să devină de cinci 
ori mai mic decât al doilea ? 

 

 

 

 



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

          Mădălina îşi planificase să parcurgă cu bicicleta acelaşi număr de kilometri  pe zi pe durata a cinci 

zile. În realitate ea a parcurs în prima zi 
3

5
 din norma zilnică, iar  apoi cu 8  kilometri mai mult în fiecare 

zi decât în cea precedentă şi astfel a reuşit să parcurgă cu bicicleta întreaga distanţă la timp. Să se 
determine: 

 a) Numărul de kilometri parcurşi cu bicicleta în prima zi; 

 b) Câți kilometri ar fi trebuit să parcurgă în prima zi, ştiind că, dacă ar fi parcurs cu 8 kilometri pe 
zi mai mult decât în cea precedentă, în patru zile ar fi parcurs întreaga distanţă? 

 

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

Cosmin a format următorul tabel şi a încadrat într-un pătrat 4 numere. A observat că suma 
numerelor din pătrat este egală cu 100, iar numărul din pătrat  situat in colţul din stânga sus este 11. 

 

        3      7      11    15     19      23       

       27    31     35    39     43      47         

       51    55     59   ...... 

         a) Cosmin îi spune colegului de bancă că a marcat un pătrat care conţine 4 numere cu suma egală cu 
932 și-l întrebă care este numărul din colţul din stânga sus aflat în acest pătrat. Ce răspuns a primit 
Cosmin? 

         b) Determinaţi suma numerelor de pe rândul 15. 

         c) Determinaţi pe ce rând se află numărul 2019. 

 

 


