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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ”LOUIS FUNAR” 

         11 noiembrie 2017 
 

Clasa a-IV-a 

 

Subiectul I ( fiecare problemă este notată cu 5 puncte ) 

 

1. Rezultatul calculului 28 – 20 : 4  este egal cu: 

a) 23     b) 2      c) 4         d) 12 

2. Dacă descăzutul este 5584, iar diferenţa este 2788, atunci suma cifrelor scăzătorului este egală cu : 

a) 18 b) 24 c) 17 d) 26 

3. Rilă Iepurilă  numerotează toate căsuţele animalelor din pădure cu numere consecutive începând de la 1. El a folosit 

63 de cifre. Câte căsuţe sunt în pădurea lui Rilă Iepurilă  ? 

a) 37 b) 35 c) 36 d) 39 

 

4. Numărul 234567 rotunjit la ordinul zecilor de mii este : 

 

a) 234500 b) 230000 c) 240000 d) 234000 

 

5. Junătatea numărului 24 este egală cu dublul numărului a. Numărul de cinci ori mai mare decât a este:    

                       

a) 30 b) 60 c) 120 d) 20 

 

6. Observaţi următorul şir de numere 2016, 2017,…, 3426. Numărul care se află exact la mijlocul şirului este: 

a) 2720 b) 2721 c) 2723 d) 2722 

 

7. Într-o grădina şase pisici pândesc zece păsări. Câte picioare sunt în total?  

a) 44
 

b) 24
 

c) 32
 

d) 64
 

 

8. Dacă 2 cărţi costă cât 4 caiete, iar 8 caiete costă 32 lei, atunci 3 cărţi costă : 

a) 16 lei b) 24 lei c) 32 lei d) 30 lei 

 

9. Un lift pleacă de la etajul doi şi coboară la etajul unu, apoi urcă la etajul 7, coboară două nivele, urcă 3, coboară 8 şi 

urcă 3. La ce etaj se găseşte acum?  

a) Primul b) Al treilea c) Al patrulea d) Al şaselea 

 

10. La suma dintre 342 şi răsturnatul său adaugă cel mai mare număr de 4 cifre distincte. Vei obţine numărul:  

a) 10461 b) 10584 c) 10119 d) 10242 

 

Subiectul II ( fiecare problemă este notată cu 20 puncte ) 

11. Trei prieteni  au mers la cofetărie. După ce au cheltuit 25 de lei primul, 14 lei al doilea şi 21 de lei al treilea, au 

constatat că le-a rămas sume egale de bani, iar dacă adunau toţi banii rămaşi ar fi fost de 2 ori mai mulţi decât cei 

cheltuiţi împreună. Aflaţi câţi lei a avut fiecare la început. 

12. Un şir de numere pare consecutive are suma dintre primul termen şi ultimul termen 34, iar suma dintre ultimii doi 

termeni este 58. 

a) Determinaţi  şirul de numere.  b) Câţi termeni are şirul? 

 

 

Notă: Toate subiectele sunt oblgatorii. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timp de lucru 90 de minute.         
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ”LOUIS FUNAR” 

         11 noiembrie 2017 
 

Clasa a-V-a 

 

Subiectul I ( fiecare problemă este notată cu 5 puncte ) 

 

1. Restul împărţirii numerelor  de trei cifre la 7 care au ultimele  două cifre egale şi suma cifrelor egală cu 7, este : 

a) 2     b) 3      c) 4         d) 0 

2. Maria cumpără 26 de mere şi pere. Dacă 14 dintre ele nu sunt pere. Numărul de  mere cumpărat de Maria este : 

a)12 b) 14 c) 13 d) 26 

3. Rezultatul calculului 2017 · 2018 – 1916 · 2018 – 101 · 2018 este egal cu : 

a)1 b) 2017 c) 0  d) 2018 

4. Restul împărţirii numărului A=1· 2 · 3 · 4 ·...· 20017 + 2018  la 2012 este : 

a) 2018 b) 6 c) 0 d) 1 

 

5. Dacă treimea sfertului jumătăţii unui număr natural este 9, atunci numărul este:                  

a) 216 b) 108 c) 512 d) 144 

 

6. Cea mai mare valoare posibilă a unei sume de 8 numere pare consecutive, printre care se află şi 8, este: 

a) 130 b) 121 c) 120  d) 240 

 

7. Mama şi fiica au ȋmpreună 48 de ani. Mama este de trei ori mai ȋn vârstă decât fiica. Peste câţi ani vârsta mamei va 

fi de două ori mai mare decât vârsta fiicei?  

a)12
 

b) 14
 

c) 13
 

d) 24
 

 

8. O minge se ridică la trei sferturi din distanţa de la care cade. Dacă prima dată i se dă drumul de la 192 cm, care este 

distanţa totală parcursă de minge până cand atinge pământul a patra oară? 

a) 525cm b) 858cm c) 1050cm d) 680cm 

 

9. Dacă A =  1137503 -  265604 , atunci suma cifrelor numărului A este egală cu:  

a) 56 b) 32 c) 24 d) 42 

 

10. Ionel construieşte un gard de 32 m lungime (în linie dreaptă) şi bate câte un ţăruş din metru în metru. Câţi ţăruşi 

bate Ionel?  

a) 32 b) 31 c) 33 d) 30 

 

Subiectul II ( fiecare problemă este notată cu 20 puncte ) 

11. a) Arătaţi că numărul N = [2 · ( 1+2 + 3+ ...+ 2018 )]
2017

: 2018
2016

 + 2019
2017

 este pătratul unui număr natural.  

b) Dacă împărţim numerele  cabbcaabc ,,  la un număr natural n se obţin câturile abcabc ,, ( în această 

ordine) şi resturile a, b, c  ( în aceasta ordine). Să se determine numărul  n. 

12. Trei copii au primit împreună ca premiu în bani la un concurs suma de 640 lei. Primul copil a primit 

triplul sumei primite de al doilea copil si 15 lei în plus,iar al treilea copil a primit dublul sumei primite de 

al doilea copil plus încă 25 lei. Care este suma  în lei primită de fiecare copil? 

       

Notă: Timp de lucru 2 ore. 

           Se acordă 10 puncte din oficiu. 

          Toate subiectele sunt obligatorii. 
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ”LOUIS FUNAR” 
         11 noiembrie 2017 

 

NOTA : TIMP DE LUCRU 2 ORE 
              10 PUNCTE DIN OFICIU 
            TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII 
 

 
Clasa a-VI-a 
Subiectul I (fiecare problemă este notată cu 5 puncte) 
 

1. Numărul  4 7 10 13 ... 103n         este egal cu: 
a)1817 b)1820 c)1818 d)1819 

 
2. Mă gândesc la un număr, îl împart la 0,1, apoi din rezultat scad 49,5, noul rezultat îl ridic la pătrat și obțin 0,25. La ce 

număr m-am gândit? 
a)0,5 b)50 c)5 d)0,1 

 
3. Am două numere. Dacă le împart obțin 3, iar dacă le adun obțin 36. Diferența celor două numere este egală cu: 

a)18 b)20 c)12 d)24 
 

4. Într-o cutie sunt bile negre, albe și verzi. Dintre acestea, 30 de bile nu sunt negre, 24 nu sunt verzi, iar bile albe sunt 
cu 4 mai puține decât verzi. Numărul bilelor negre sau verzi este egal cu: 
a)30 b)28 c)24 d)11 

 

5. Dacă n   este un număr natural nenul, atunci numărul 
    1 1 2

2 6

n n n n n
a

  
    este: 

a)fracție subunitară b)fracție supraunitară c)număr natural d)1 
 

6. Ultima cifră a numărului 2017 2017 20175 6 2a      este egală cu: 
a)3 b)4 c)5 d)7 
 

7. Un unghi are măsura de 4 ori mai mare decât a complementului său. Suplementul lui are măsura egală cu: 
a)1080 b)1620 c)450 d)900 

 
8. Pentru a vopsi un cub avem nevoie de 60 grame de vopsea. Pentru a vopsi un cub cu latura de 2 ori mai mare, de 

câtă vopsea avem nevoie? 
a)120g b)600g c)240g d)180g 
 

9. Câte drepte trec prin 7 puncte distincte, oricare 3 puncte fiind necoliniare? 
a)7 b)42 c)21 d)14 

 

10. Numărul 2 4 6 8 101 7 7 7 7 7n         este divizibil cu: 
a)8 b)49 c)7 d)50 

 
Subiectul II (fiecare problemă este notată cu 20 puncte) Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete 

11. Demonstrați că numerele  3 4x   și  2 3x   sunt prime între ele, oricare ar fi x   . 

12. Unghiurile AOB și BOC sunt adiacente suplementare. Unghiul AOB are măsura cu 12 30 '   mai mare decât măsura 

unghiului BOC. Fie OP   bisectoarea unghiului BOC.  

a) Aflați măsura unghiului AOP. 

b) Dacă  'OB   este semidreapta opusă semidreptei OB   , aflați măsura unghiului format de  'OB  și bisectoarea 

unghiului AOB. 
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Clasa a-VII-a 
Subiectul I (fiecare problemă este notată cu 5 puncte) 

1. Media aritmetică a numerelor 
5

2
  și  

7

2
 este egală cu ........ 

2. Dacă  20% din numărul a   este 13   atunci  a  are valoarea .......... 
3. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 15 și 20 este ………….. 

4. Un triunghi ABC are  18BC cm    și   090m BAC   . Dacă  O   este mijlocul laturii   BC atunci lungimea 

segmentului  AO   este egală cu ……….. 

5. Triunghiul ABC   este echilateral și punctele , ,B C M   sunt coliniare, în această ordine. Măsura  ACM   este 

egală cu ………  
6. În tabelul următor sunt prezentate rezultatele  obținute la un test de elevii unei clase.  

Notă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr. elevi 1 1 2 1 7 3 5 4 2 4 

La acest test, nota 10 a fost obținută de un număr de ...  elevi. 
Subiectul II (30 puncte)–Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete 

1. Desenați un dreptunghi ABCD și diagonalele lui care se intersectează în punctul O. 

2. Calculați:   
1

11 1 1 6
: 5 1, 1

2 3 6 5




    

       
     

 . 

3. Două numere naturale sunt direct proporționale cu 2, respectiv 3, iar produsul lor este 294. Aflați cele două 
numere. 

4. a)Un test are 45 de întrebări. Pentru un răspuns corect se acordă 8 puncte, iar pentru un răspuns greșit se scad 4 
puncte. La câte întrebări a răspuns corect un elev, dacă a obținut 180 de puncte? 

b) Rezolvați în  ecuația:   3 1 4x y    .  

5. Un număr este cu 2017 mai mare decât altul. Dacă împărțim suma lor la diferența lor, obținem câtul 3 și restul 2. 
Aflați cele două numere. 

Subiectul III (30 puncte)–Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete 

1. În figura de mai jos, triunghiul MNP   este isoscel, iar ABCD   este dreptunghi. Demonstrați că: 
a) MIN MIP    
b) MI NP  

 

2. Trei cabane sunt situate pe o hartă în punctele , ,A B C   astfel încât formează un triunghi isoscel, cu   

  0120m BAC  . Fie ,BE AC E AC    și  F  este mijlocul laturii  AB .  

a) Calculați valoarea raportului
EF

EC
. 

b) Demonstrați că EF BC  . 
c) Un turist parcurge traseul  B F E A C     . Aflați lungimea traseului, știind că  1,7BF km .  
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Clasa a-VIII-a 
Subiectul I (fiecare problemă este notată cu 5 puncte) Pe foaia de concurs scrieţi numai rezultatele. 

1. Rezultatul calculului   
2 2

0 2017 3 42018 1 2 : 2    este egal cu ........ 

2. Dacă 
3 3

48 3

x
   atunci  

3

x
 are valoarea .......... 

3. Cel mai mare număr natural din intervalul 0;2 7 
 

  este ………….. 

4. Un triunghi ABC are  12AB cm , 8AC cm   și   045m BAC   . Aria triunghiului ABC este egală cu ……….. 

5. În cubul ABCDEFGH măsura unghiului format de dreptele AH și AC este egală cu ……  

6. În tabelul următor sunt prezentate rezultatele  obținute la un test de elevii unei clase.  
 

Notă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Număr 
elevi 

1 1 2 1 7 4 6 4 3 2 

 
La acest test, nota 9 a fost obținută de un număr de ...elevi. 

Subiectul II (30 puncte)–Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete 
1. Desenați o piramidă patrulateră regulată VABCD. 

2. Dacă  
1

6x
x

   , calculați  2

2

1
x

x
  . 

3. Determinați cărui interval aparține  fiecare din numerele  , ,a b c  , știind că satisfac relația: 

 2 2 2 57 2 4 3 9a b c a b c       

4. Într-o tabără sunt de 4 ori mai multe fete decât băieți. Dacă ar veni 8 băieți și ar pleca 12 fete. atunci numărul 
băieților ar fi jumătate din numărul fetelor. Aflați câți băieți și câte fete sunt în tabără. 

5. Rezolvați ecuația: 

2 2 2 3 2 2017 2 1 1 1 1
... ...

4 6 8 4036 2 3 4 2018

x x x x   
          

 Subiectul III (30 puncte)–Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete 

1. Fie MNPQ un pătrat, iar ANP și BPQ două triunghiuri echilaterale astfel încât   A Int MNPQ   și  

 B Int MNPQ  .  

a) Calculați   m AMQ  . 

b) Demonstrați că punctele M, A, B sunt coliniare. 
2. Fie cubul ABCDEFGH, I, J centrele fețelor ABFE, respectiv BCGF. 

a)  Dacă
 
 3 2IJ 

 
cm  calculați lungimea muchiei cubului. 

b) Demonstrați că   IJ ACH . 

c) Calculați distanța de la punctul J la dreapta AG. 
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