
Concurs Gazeta Matematic` Junior

Etapa Final` – 12 iunie 2014

SUBIECTE – CLASA A IV-A

Timp de lucru – 90 min.

1. Ceasul Anei este cu 4 minute \naintea ceasului Mariei, care este
cu 5 minute \n urm` fa]` de ora real`.

Indica]i ora real` pe ceasul al`turat, [tiind c` ceasul Anei indic`
ora 14:36. Justifica]i.

2. Afla]i valoarea lui x din expresia:

2014 – (2014 x 33 – 32 x 2014 – x) = 2014

3. Dac` a[ avea de 4 ori mai mul]i bani decåt am, a[ avea cu 20 de lei mai mult decåt
din cåt am. Cå]i lei am?

4. Mama a cump`rat pentru a face dulcea]` 6 kg de cap[uni [i 6 kg de cire[e, pentru care
a pl`tit 60 de lei. Cåt a costat un kilogram din fiecare dintre fructele cump`rate, dac` 2 kg
de c`p [uni cost` cåt 3 kg de cire[e?

5. Un dreptunghi are perimetrul de 90 m, l`]imea sa fiind cåt ju m` tate din lungime. 
Care sunt lungimile laturilor sale?

6. La concursul „Sport [i s`n`tate” s-au sus ]inut 3 probe. 

Dup` prima pro b`, au fost elimina]i din participan]i, iar un elev a re nun ]at. 

Dup` a doua pro b`, au fost elimina]i din cei r`ma[i [i al]i 4 au re nun ]at. Dup` a

treia prob` au fost elimina]i din num`rul concuren]ilor [i au r`mas 40 de elevi. 

Cå]i elevi au fost înscri[i ini]ial la concurs?

7. Se consider` un col] al tablei de [ah de 3x3 p`trate. |n extremit`]i se plaseaz` cåte un
cal: pe orizontala de jos doi cai albi, iar pe cea de sus doi cai negri. 

a) S` se determine mut`rile care trebuie efectuate astfel \ncåt
caii albi sa fie \n locul cailor negri, iar caii negri \n locul celor albi,
f`r` a ie[i din limitele p`tratului 3x3.

O mutare poate s` fie: calul de la C1 se mut` la A2 (C1-A2)
b) Care este cel mai mic num`r de mut`ri care se pot afectua

pentru a schimba locurile cailor albi cu locurile cailor negri?

________________________________________
•  Toate subiectele sunt obligatorii.

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