
Concurs Gazeta Matematic` Junior

Etapa Final` – 12 iunie 2014

SUBIECTE – CLASA A II-A

Timp de lucru – 90 min.

1. Din vecinii unui num`r scad 30 [i ob]in 300 [i 302.
Care este num`rul?

2. Luca, David [i Adrian au un joc cu figuri geometrice. Fiecare trebuie  s` extrag` dintr-un
sac cåte patru figuri geometrice. Dac` un triunghi valo reaz` 39 de puncte, un cerc 68 de
puncte, un drept unghi cu 45 puncte mai mult decåt cercul, iar un p`trat cu 19 punc te mai
pu]in decåt un dreptunghi, calcula]i cåte puncte a ob]inut fiecare copil, ]inånd cont c`:

a. Luca a extras un triunghi, un p`trat, dou` cercuri;
b. David a extras dou` p`trate [i  dou` triunghiuri; 
c. Adrian a extras un triunghi, un cerc  [i dou` p`trate.

3. Cåte p`trate se afl` în figura de mai jos?

4. Afla]i (a + b) – (c – d) + e, dac` rezultatul de pe fiecare linie, coloan` [i diagonal`
este 24. 

5. Într-o flor`rie sunt 100 fire de garoafe [i trandafiri. Dup` ce se fac aran jamente flo-
rale la care se folosesc cåte 25 de fire din fiecare fel, r`mån 15 fire de tran dafiri. 

Cåte garoafe au fost? Dar trandafiri?

A.

B.
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Nume ________________________

Prenume _____________________

Clasa ________________________



6. Un hotel dintr-o sta]iune montan` are 100 de camere pentru turi[ti.
Pentru numerotarea camerelor, pe fiecare u[` trebuie fixate pl`cu]e cu numerele de

la 1 la 100.
De cåte ori va fi folosit` cifra 7 pentru scrierea pl`cu]elor necesare numerot`rii

camerelor de hotel?

7. Figura de mai jos con]ine cinci cercuri. Înlocui]i cele nou` litere cu numere de la 1
la 9, folosite o singur` dat`, astfel încåt \n fiecare cerc suma numerelor s` fie aceea[i.

Justifica]i.

__________________________________________

•  Toate subiectele sunt obligatorii.

•  Vor fi luate \n considerare rezolv`rile complete.
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