
PRIMAR

S:P12.325. În trei co³uri sunt 576 de mere. Dup  ce din primul co³ se
consum  24 de mere, din al doilea 34 de mere, iar din al treilea se consum 
44, în cele trei co³uri r mân acela³i num r de mere. Câte mere au fost în
�ecare co³?

∗ ∗ ∗

S:P12.328. Trei veveriµe consum  împreun  613 alune. Dac  primele
dou  consum  împreun  398 de alune, iar a doua ³i a treia consum  488 de
alune, a�aµi câte alune consum  �ecare veveriµ .

∗ ∗ ∗

S:P12.332. Pentru clasa preg titoare s-au cump rat 23 de p pu³i,
unele de 25 de lei ³i altele de 35 de lei, achitându-se în total 645 de lei.

Câte p pu³i s-au cump rat de �ecare fel?
Iuliana Dr gan, Bucure³ti

S:P12.334. Pentru numerotarea paginilor unei c rµi s-au folosit 2013
cifre. Câte pagini are cartea?

Mihai Vijdeluc, Baia Mare

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E12.626. Scrieµi cel mai mare num r cu suma cifrelor 17 ³i cifrele
diferite dou  câte dou .

Nicolae Victor ³i Petre Simion, Bucure³ti

S:E12.630. A�aµi numerele naturale care împ rµite la 11 dau câtul ³i
restul p trate perfecte nenule, iar câtul este mai mic decât restul.

∗ ∗ ∗

Clasa a VI-a

S:E12.632. Dac  bomboanele dintr-un pachet se împart la 5 copii,
r mân dou  bomboane, dac  se împart la 7 copii, r mân 4 bomboane, iar
dac  se împart la 9 copii, r mân 5 bomboane.

a) Pachetul ar putea conµine 67 de bomboane?
b) Care este cel mai mic num r de bomboane care s-ar putea a�a în

pachet?



c) Dac  num rul de bomboane este un num r de trei cifre, cât ar putea
� acesta?

Cristina Militaru, Bucure³ti

S:E12.640. Fie A, B, C, D patru puncte coliniare astfel încât AB = 10
cm, BC = 4 cm ³i AD = 3 cm. A�aµi lungimea segmentului [DC], analizând
toate cazurile posibile.

∗ ∗ ∗

Clasa a VII-a

S:E12.647. În dreptunghiul ABCD, M este mijlocul lui [AB], iar N
este mijlocul lui [BC]. Dac  aria triunghiului MNB este egal  cu 12 cm2,
a�aµi aria dreptunghiului.

∗ ∗ ∗

S:E12.650. Trei fraµi trebuie s  împart  un teren în form  de triunghi
în trei parcele echivalente (de aceea³i arie). Cum pot proceda? ∗ ∗ ∗

Clasa a VIII-a

S:E12.656. În paralelipipedul dreptunghic ABCDA′B′C ′D′ se cunosc
AC = 5 cm, BC ′ = 4

√
10 cm ³i CD′ = 3

√
17 cm. Calculaµi lungimea

diagonalei paralelipipedului.
∗ ∗ ∗

S:E12.660. Fie x un num r real nenul astfel încât x+
1

x
= 3.

Calculaµi
√
x− 1√

x
.

∗ ∗ ∗

LICEU

Clasa a IX-a

2. Determinaµi cel mai mare num r real α cu proprietatea c  oricare
ar � x ∈ R avem 1− x2 ≤ α sau x2 − 2x ≥ −α.

9. Punctele M , N , P a�ate pe laturile AB, BC ³i respectiv CA ale

triunghiului ABC le împarte pe �ecare dintre acestea în raportul
1

3
. Seg-

mentele AM , BN ³i CP sunt laturile unui triunghi. A�aµi raportul dintre
aria acestui triunghi ³i aria triunghiului ABC.

2


