PRIMAR
S:P15.123. Prin m cinare, din 5 kg de grâu se obµin 4 kg de f in .
S-au m cinat 3255 kg de grâu, iar f ina rezultat a fost distribuit în mod
egal în 42 de saci. Aaµi câte kilograme de f in au fost puse într-un sac.

Monica Ienuµa³

, Baia Mare

S:P15.129. Cu trei cincimi din banii pe care îi are, Andrei î³i cump r
un meniu. Cu jum tate din banii r ma³i î³i cump r dou sticle de suc, cu
trei lei sticla de suc. Câµi lei cost meniul pe care l-a cump rat Andrei?

Monica Ienuµa³

, Baia Mare

S:P15.132. În prezent, un tat are 55 de ani, iar ica sa are 25 de ani.
În urm cu câµi ani vârsta icei era o treime din vârsta tat lui?

Monica Ienuµa³

, Baia Mare

S:P15.136. Într-o pung sunt 20 de bile ro³ii ³i verzi. Dac scot 10
bile f r s le v d, sigur cel puµin una este verde, dac scot 12 bile, sigur cel
puµin una este ro³ie. Câte bile din ecare culoare sunt în pung ?

Paula Chende

, Baia Mare

GIMNAZIU
Clasa a V-a
S:E15.203. Fie a = (1 + 2 + 3 + . . . + 2016)1+2+3+...+2015.

a) Determinaµi ultima cifr a num rului a.
b) Ar taµi c a este p trat perfect.

Florin Biz u Ioan Biz u
³i

lui 2 .

, Sighetu Marmaµiei

S:E15.207. a) Scrieµi num rul 2015 ca sum de puteri diferite ale
b) Scrieµi num rul 2015 ca sum de puteri diferite ale lui 5.

Angela Lopat

, Gârdani

Clasa a VI-a
S:E15.216. Câte numere prime de trei cifre se transform în cuburi
perfecte dac schimb m ordinea cifrelor lor?

Vasile Ienuµa³

, Baia Mare

S:E15.220. Pe dreapta d se consider punctele A0, A1, . . ., A50, în
aceast ordine, astfel încât A0 A1 = 1 cm, A1 A2 = 3 cm, A2 A3 = 5 cm, . . .,
A49 A50 = 99 cm. Fie O mijlocul segmentului [A0 A50 ].
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