PRIMAR

S:P13.22. Locuinµele lui Andrei ³i Paul sunt la aceea³i distanµ
de ³coal . Andrei se deplaseaz
în 20 minute. S

spre ³coal

faµ

cu viteza de 90m/min ³i ajunge

se ae:

a) distanµa dintre casa lui Andrei ³i ³coal ;
b) cu ce vitez

se deplaseaz

Paul dac

el parcurge distanµa în 30

minute.

Liana Stupari

, Bistriµa

S:P13.29. Un µ ran duce la piaµ

o cantitate de ro³ii pe care o vinde

la trei cump r tori astfel: primului îi vinde o treime din cantitate ³i înc
celui de-al doilea îi vinde jum tate din cantitatea r mas

³i înc

de-al treilea îi vinde trei sferturi din noua cantitate r mas
sfâr³it constat

c

4kg,

2kg, celui

³i înc

5kg. La

i-au mai r mas 7kg de ro³ii. Câte kilograme de ro³ii a dus

µ ranul la piaµ ?

Valer Pop

, anµ, Bistriµa-N s ud

S:P13.34. Matei ³i-a adunat o sum
p r

de bani în pu³culiµ . El î³i cum-

de la un magazin de juc rii o ma³inuµ , un joc Lego ³i un robot, pl tind

pe toate 126 lei. Matei întreab
spune: Ma³inuµa cost
împreun

cost

vânz toarea cât a costat ecare. Aceasta îi

cu 10 lei mai puµin decât jocul Lego, iar cele dou

cu 14 lei mai puµin decât robotul. A

tu!" Care sunt preµurile

pe care le-a descoperit Matei?

Dalia Chira

, Bistriµa

S:P13.36. Marcel g se³te la vestiarul de la terenul de tenis trei cutii
cu mingi. Ia 8 mingi (una din prima cutie, 3 din a doua ³i 4 din ultima cutie)
³i constat

c

acum în cutia a doua sunt de dou

ori mai multe mingi decât

în prima, iar în a treia cutie sunt cât în primele dou

la un loc. Dac

în a

doua cutie sunt acum 24 de mingi, câte mingi au fost în ecare cutie când
le-a g sit Marcel?

Liana Stupari

, Bistriµa

