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Problema 1  (25 puncte)    

Calculați suma numerelor  a si b știind că 

             4:)2:48(:246:2:721212 a ,   

       iar  b verifică relația : 

                1270107::36123152705  b   

 

 

    Problema 2   (25 puncte) 
 Pe două tăvi erau 88 de prăjituri. După ce de pe o tavă s-au luat 16 prăjituri, iar de  pe cealaltă 

s-au luat 24,  pe una dintre ele au ramas de trei ori mai multe prăjituri decat pe cealaltă. 

Câte prăjituri au fost iniţial pe fiecare tavă? 

 

 

Problema 3   (20 puncte) 

   O bunică are doi nepoți. Vârsta bunicii este un număr de două cifre. Cifrele reprezintă vârsta celor 

doi nepoți. Ce vârsta are fiecare dintre cei trei, știind că peste doi ani suma vârstelor lor este de 75 ani. 

 

Problema 4    (20 puncte) 

Trei stilouri costă cât patru pixuri, cinci pixuri costă cât douăsprezece creioane, iar 3 creioane costă 

cât 5 radiere.  Aflați câte radiere se pot cumpăra cu banii pentru șase stilouri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 

             Se acordă 10 puncte din oficiu 

             Timp de lucru: 60 minute. 
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Barem de corectare 

 
1. 16144 a  ……………………… 8p 

 137a  ……………………… 2p 

     12607::36123152705  b  ……………………… 2p 

    2527::3612315270  b  ……………………… 2p 

    187::3612315  b  

  126:3612315  b                                         

111:36123  b  

12:36 b , 3b  

140 ba  

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

…………………… .. 

        

2P 

2p 

2p 

3p 

2p   

2. a-numărul prajiturilor de pe prima tavă   

 b-numărul prajiturilor de pe a doua tavă   

 88 ba  ……………………… 2p 

 Caz I  )24(316  ba  ……………………… 5p 

            72316  ba  ……………………… 1p 

            72316)88(  bb  ……………………… 4p 

              1444 b ,  ……………………… 2p 

              36b , 52a  ……………………… 2p 

 Caz II  24)16(3  ba  ……………………… 4p 

             24483  ba  ……………………… 1p 

             24)88(483  aa  ……………………… 2p 

            1124 a   ……………………… 1p 

               28a , 60b  

Obs. Daca se rezolva doar unul dintre cazuri, acesta va fi punctat cu 16 p 
……………………… 1p 

   

3. 

 

Notam cu ab  vârsta bunicii din prezent, a si b cifre diferite de zero 

Vârstele celor doi nepoți sunt a si b 

 

……………………… 

 

3p 

 75222  baab  ……………………… 4p 

 69 baab  ……………………… 1p 

 69211  ba  ……………………… 3p 

 ,6a  a  număr impar ……………………… 2p 

 Pentru 1a , ,582 b 29b ,fals ……………………… 2p 

 Pentru 3a , ,362 b 18b ,fals ……………………… 2p 

 Pentru 5a , ,142 b 7b  ……………………… 2p 

 Bunica: 57 ani, nepotii: 5 și 7 ani ……………………… 1p 

4. 3s=4p,        5p=12c,      3c=5r ……………………… 5p 

 15s=20p,   20p=48c,   48c=80r ……………………… 9p 

 15s=80r,     3s=16r,      6s=32r ……………………… 6p 

 

 

 


