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CONCURSUL NAŢIONAL „ MATHEMATIKA - OLT”, EDIŢIA a X-a 31.05.2013 

Bareme CONCURSUL NAŢIONAL „ MATHEMATIKA - OLT” , cls. a IV-a, 31.05.2013, ED. a X- a       Se acordă 

10 puncte din oficiu.                 

SUBIECTUL I  –  25 puncte 

Fie şirul de numere naturale: 5, 12, 21, 32, 45, 60, 77, …, …… 

a) Află următorii 2 termeni. 

b) Află al 51-lea şi al 85-lea termen al şirului. 

c) Găseşte numărul din şir care este cel mai apropiat de 1000. 

d) Află câte cifre s-au folosit pentru scrierea primilor 100 de termeni ai şirului. 

 

 Regula de formare a şirului: 1x5 =5;  2x6=12;  3x7=21;  4x8=32; 5x9=45…. Primul factor indică locul termenului 

în şir, al doilea factor este mai mare ca primul cu 4. 

a)  8x12=96; 9x13=117         …………     - 5 puncte 

b) 51x55=2805;  85x89=7565          ….    - 5 puncte 

c) 29x33=957(F);  30x34=1020          ..    - 5 puncte 

d) 1x1+ 7x2+ 21x3+ 69x4+ 2x5 = 364 cifre    ……..10 puncte    

        

SUBIECTUL al II-lea  - 25 puncte   

La un concurs participă 311 elevi. Ei obţin punctaje de la 39 la 100 de puncte. Demonstrează că cel puţin 6 elevi 

au acelaşi punctaj.  

 

.sunt posibile 62 de punctaje (100-39+1=62); 

.310=5x62; câte 5 elevi ar fi obţinut câte unul dintre cele 62 de punctaje posibile;            (311:62=5 rest1) 

.311-310=1 elev (încă un elev are unul din cele 62 de punctaje posibile) 

. 5+1=6 elevi(R) 

 

SUBIECTUL al III-lea  - 20 puncte 

 Peste 1 an suma vârstelor membrilor unei familii (tata, mama şi 2 copii) va fi 74 de ani, iar în urmă cu 4 ani era 58 

de ani.  

Ce vârstă are fiecare membru al familiei dacă diferenţa de vârstă dintre mamă şi tată este egală cu aceea dintre 

copii, iar unul dintre gemeni are trening albastru? 

. 74 – 4x1 = 70 de ani (suma vârstelor membrilor familiei în prezent) 

. 70 – 4x4 = 54 de ani (ar fi fost suma vârstelor dacă s-ar fi născut copiii) 

. 58 – 54 = 4 ani (nu am putut să scădem pentru că nu se născuseră gemenii) 

. 4 : 2 = 2 ani (de la fiecare copil/se vor naşte peste 2 ani) 

. 4-2 = 2 ani (are acum ficare copil) 

. 70 – 2x2 = 66 de ani (suma vârstelor mamei şi tatălui)  

. 66: 2 = 33 de ani (mama/tata) 

  

SUBIECTUL al IV-lea  - 20 puncte  
             ____ 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slatina, la început „Mixtă Gară” Slatina, funcţionează din anul abcd în localul  

                                                               ____ 

în care se desfăşoară astăzi Concursul „Mathematika-Olt”. Ştiind că abcd este numărul care are cifra sutelor   

                                     __  __   __ 

egală cu suma celorlalte 3 cifre, că d+2=c şi că bc+cd+db=187, află câţi ani de funcţionare a împlinit şcoala în acest an, 

în acest local.  

   

Numărul abcd are cifra miilor(a) 1.  

. bc+cd+db=187 ; 10b+c +10c +d +10d+b=187; 11b+11c+11d=187; 11x(b+c+d)=187;  b+c+d=187:11=17 

. 17+1=18 (a+b+c+d); a+c+d=b, 18:2=9(b/a+c+d) 

. 9-1=8(c+d); (8-2):2=3(d); 3+2=5(c) 

. abcd=1953 

.2013-1953=60 de ani (R) 


