
Concurs Gazeta Matematic` Junior

Etapa Final` – 12 iunie 2014

SUBIECTE – CLASA A III-A

Timp de lucru – 90 min.

1. a) Scrie]i cel mai mic num`r natural cu suma cifrelor 27.
b) Scrie]i cel mai mic num`r natural par cu suma cifrelor 27.
c) Scrie]i num`rul 27 ca sum` a unor numere al c`ror produs s` fie 27.

2. Andrei a cump`rat 6 robo]ei pe care a pl`tit cu 42 lei mai mult decåt prietenul s`u,
care a cump`rat 4 robo]ei.

Cå]i lei au pl`tit cei doi prieteni, împreun`, pe robo]eii cump`ra]i? 

3. Suma a 15 numere naturale nenule este 119.
Ar`ta]i c` cel pu]in dou` dintre aceste numere sunt egale.

4. Diferen]a a dou` numere este 34. Dac` din suma lor sc`dem diferen]a ob]i nem nu -
m`rul 18. Care sunt cele dou` numere?

5. Îmi aleg un num`r. Îl triplez. Scad 10 [i ob]in un num`r cu 30 mai mare decåt dublul
num`rului ini]ial. Descoperi]i num`rul pe care l-am ales.

6. Pentru numerotarea scaunelor dintr-un carusel s-au folosit numere pare de la 2 la 32.
În ziua de 1 Iunie, copiii care au ocupat locurile în care era cuprins` cifra 2 au ob]inut o
reducere pentru cursa urm`toare, iar celui care a avut locul în partea opus` num`rului 14
i s-a oferit o gratuitate.  

• Care sunt locurile care s-au bucurat de reducere?
• Ce num`r a avut locul pentru care s-a acordat gratuitatea?

7. În imaginea de mai jos se pot distinge 16 triunghiuri mici. Unele grupuri de cåte patru
triunghiuri mici învecinate formeaz` triunghiuri mari. Pe desen se pot distinge [ase astfel
de triunghiuri mari „împletite” unul în altul.

a)  Indica]i prin ha[urare un triunghi mare format din patru triunghiuri mici înveci-
nate.

b)  Scrie]i în fiecare triunghi mic un num`r de la 1 la 16, f`r` a le repeta, astfel încåt
suma numerelor scrise în fiecare dintre cele [ase triunghiuri mari s` fie 34.

__________________________________________

•  Toate subiectele sunt obligatorii.

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

A.

B.

C.

Nume ________________________

Prenume _____________________

Clasa ________________________


