
PRIMAR

S:P13.123. Elevii clasei a II-a au realizat o culegere de probleme de 50

de pagini. Pe �ecare pagin  au fost redactate câte cinci probleme. A�aµi ce

num r au avut problemele de pe paginile din mijloc ³i ce numere au paginile.

Elena-Simona Zam�rescu, Boto³ani

S:P13.128. Un sportiv se antreneaz  pentru Olimpiad  urcând treptele

stadionului astfel: urc  patru trepte, coboar  dou  trepte ³i urc  trei trepte,

dup  care repet  acela³i procedeu. (Un pas înseamn  coborârea sau urcarea

unei singure trepte.)

a) Câte trepte are scara dac  sportivul face 654 de pa³i?

b) Dac  sportivul urc  169 de trepte, câµi pa³i face?

Nastasia Rada, Boto³ani

S:P13.130. M-am gândit la un num r scris cu patru cifre. A�aµi-l ³i

voi, citind cu atenµie urm toarele indicaµii:

a) suma cifrelor de la capete este egal  cu suma cifrelor din interior, ³i

anume 10;

b) �ecare cifr , începând cu a doua, are o valoare cu 2 mai mare decât

precedenta.

Florentina D nil , Boto³ani

S:P13.137. Ilinca ³i Silviu sunt colegi de banc . Ilinca îi zice lui Silviu:

� Dac  îmi dai dou  creioane colorate, voi avea câte vei avea ³i tu.

� Dac  tu îmi dai dou  creioane colorate, voi avea de dou  ori mai multe

decât vei avea tu, r spunse Silviu.

Câte creioane colorate are acum �ecare copil?

Silviu-Mihnea Cucuiet, elev, Boto³ani

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E13.242. G siµi num rul de forma ab9, ³tiind c  mutând ultima

cifr  pe primul loc obµinem un num r cu 189 mai mare.

Anton Apostoaie, Boto³ani

S:E13.250. Este posibil ca mulµimea S = {1, 2, 3; ..., 2012} s  se scrie

ca reuniunea a dou  mulµimi disjuncte A ³i B, astfel încât suma elementelor

mulµimii A s  �e egal  cu suma elementelor mulµimii B? Justi�caµi r spunsul

dat. Dar pentru mulµimea T = {1, 2, 3, ..., 2013} este posibil acest lucru?

Geanina Tudose, Boto³ani
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