
PRIMAR

S:P12.313. Un tren parcurge distanµa dintre dou  ora³e în 10 ore.
Dac  viteza trenului ar � cu 10 km/h mai mic , el ar sosi mai târziu cu 2 ore.
A�aµi distanµa dintre cele dou  ora³e ³i viteza trenului.

S:P12.315. Andrei ia jum tate din merele a�ate într-un co³, Barbu ia
jum tate din rest, Cornel un sfert din ce a r mas. În co³ r mân 6 mere. Câte
mere au fost la început în co³?

S:P12.317. În vacanµa mare s-au întâlnit într-o tab r  copii din judeµele
Ia³i, Suceava ³i Neamµ. Câµi copii erau din �ecare judeµ, dac  120 de copii
nu erau din Ia³i, 87 de copii nu erau din Suceava, iar 93 nu erau din Neamµ?

S:P12.319. O fust  ³i o rochie cost  cât o rochie ³i trei tricouri. Din
banii pe care îi are, Maria poate cump ra 4 tricouri ³i 2 fuste, iar dac  ar mai
avea 8 lei, ar putea cump ra 2 rochii. �tiind c  o rochie, o fust  ³i un tricou
cost  împreun  220 lei, a�aµi cât cost  �ecare.

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E12.583. O veveriµ  parcurge distanµa de la vizuin  la alun ³i de la
alun la vizuin  în 4 minute. F r  alun  alearg  cu 4m/s, iar cu alun  alearg 
cu 3m/s. A�aµi distanµa dintre vizuin  ³i alun.

S:E12.585. La un concurs de matematic  au participat 30 de elevi.
Dintre ace³tia, 25 au rezolvat primul subiect, 24 au rezolvat al doilea subiect,
23 pe al treilea ³i 22 al patrulea subiect. A�aµi num rul minim de elevi care
au rezolvat toate cele patru subiecte.

Clasa a VI-a

S:E12.596. Se ³tie c  45% din num rul elevilor a dou  clase merg
într-o excursie. Din prima clas  merg 9 elevi, iar din a doua clas  55% nu
merg în excursie. Câµi elevi sunt în cele dou  clase?



S:E12.600. Un tren care merge cu viteza de 54 km/h ajunge un c l -
tor, care merge în acela³i sens cu 6 km/h ³i îl dep ³e³te în 6 secunde. A�aµi
lungimea trenului.

Clasa a VII-a

S:E12.603. În triunghiul dreptunghic ABC (m(�A) = 90◦) se cons-
truie³te bisectoarea unghiului C, care intersecteaz  în lµimea AD (D ∈ BC)
în P . Ar taµi c  triunghiul APE este isoscel.

S:E12.609. Pe laturile AB, BC, CA ale triunghiului echilateral ABC
se iau punctele M , N , respectiv P astfel încât lungimile segmentelor AM ,
BN ³i CP s  �e egale.

Dac  MC ∩ PB = {E}, AN ∩ PB = {F} ³i MC ∩ AN = {G}, s  se
arate c  triunghiul EFG este echilateral.

Clasa a VIII-a

S:E12.613. În patrulaterul convex ABCD cunoa³tem: BC = CD,
AO = OC = 2

√
3 cm, BO = 3 cm, OD = 4 cm, unde {O} = AC ∩BD.

a) S  se demonstreze c  (AC este bisectoarea unghiului BAD.
b) S  se calculeze perimetrul patrulaterului.

Constantin Apostol, Rm. S rat

S:E12.617. Rezolvaµi, în mulµimea numerelor întregi, inecuaµia:

|2x+ y − 1|+ |2x+ 1− y| ≤ 3.

Dan S ulescu, Vadu-Pa³ii


