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Varianta 3 

 

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

a) Sa se calculeze :  ( )32 330 43 12 7 :5+ − × −    

b) Să se determine  numărul natural a din egalitatea: 

                    ( ) ( ){ }6 108 : 5 32 330 43 12 7 :5 :17 11a× − + + − × − =    

c) Suma dintre un numar natural si suma cifrelor sale este 50 . Determinati acel numar. 
 

Problema 2 (20 puncte = 2x10 puncte) 

Două pixuri şi trei caiete costă 65 de lei. Trei pixuri şi patru caiete costă 93 de lei.  

         a) Cât costă un caiet? 

         b) Dacă Ana are 180 de lei, câte pixuri îşi poate cumpăra?  

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

         Într-un sac sunt pere și de  5 ori mai multe mere. Dacă fiecare copil ar primi câte  6 mere, ar rămâne 

 20  mere nedistribuite, dar dacă fiecare copil ar primi câte  3 pere, atunci  10  copii nu ar primi nimic iar un 
copil ar primi o singură pară.  

         Să se determine: 

          a) Numărul de mere; 

          b) Numărul minim de mere care trebuie să fie  în sac pentru a exista măcar un copil care să 
primească cel putin  5 mere. 



 

 

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

Numerele naturale nenule sunt așezate în ordine crescătoare sub forma unui triunghi ca mai jos:   

 

1

12 23

34 45 56

67 78 89 100

111 122 133 144 155

... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

         a)  Cu ce număr începe linia 75? 

         b) Să se determine numărul situat în mijlocul liniei 75? 

         c) Să se determine linia pe care se găsește numărul 2014. 

 

 


