
PRIMAR

S:P18.144. Ema are 6 c rµi pe care le numeroteaz  de la 1 la 6. Prima
carte are cel mai mic num r de pagini, iar �ecare din celelalte un num r dublu
de pagini cât precedenta. Câte pagini au în total cele 6 c rµi, dac  a ³asea
carte are cu 80 pagini mai mult decât primele 5 c rµi la un loc?

Dorina Petrache, Bucure³ti

S:P18.147. Cum putem scoate dintr-un bazin exact 6 litri de ap ,
dac  avem numai dou  vase pentru a m sura, unul de 4 litri ³i altul de 9 litri?

Dorina Petrache, Bucure³ti

S:P18.150. Un turist a parcurs un traseu în trei etape. În prima
etap  a parcurs jum tate din traseu, în a doua etap  a parcurs dou  treimi
din traseul r mas, iar în etapa a treia ultimii 10 km. Ce lungime are traseul?

Nicolae Iv ³chescu, Canada

S:P18.160. Suma a dou  numere este 2018. Dac  num rul mai mare
se mic³oreaz  cu 245, el devine de dou  ori mai mare decât num rul mai mic.
A�aµi cele dou  numere.

∗ ∗ ∗

GIMNAZIU

Clasa a V-a

S:E18.287. Determinaµi numerele compuse ab ³i ac ³i num rul prim
dc pentru care ab+ ac = dc.

�tefan Marica, Drobeta Turnu-Severin

S:E18.290. În anul 1858 în Principatul Moldova au fost tip rite primele
timbre (m rci po³tale), numite ,,Cap de Bour�, în valoare de 27, 54, 81 ³i 108
parale. Un �latelist deµine o colecµie cu mai multe timbre ,,Cap de Bour� de
toate valorile.

a) Poate �latelistul grupa câteva timbre din colecµie în a³a fel încât
valoarea lor total  s  �e 2018 parale?

b) Care este cel mai mic num r natural mai mare decât 2018 care s 
poat  � obµinut prin adunarea, eventual repetat , a numerelor 27, 54, 81 ³i
108 ³i care este cel mai mic num r de timbre din colecµie a c ror valoare în
parale s  �e reprezentat  de acel num r?

Daniel V c reµu, Cluj-Napoca

2


