
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR “Dr.PAUL TANCO”
EDITIA   a XII-a

ŞCOALA GENERALĂ „ŞTEFAN CEL MARE”  BISTRIŢA

CLASA  a IV-a
1) Marta are de cinci ori mai multe creioane decât fratele ei. Dacă i-ar da fratelui 32 de creioane, ar avea acelaşi 

număr de creioane. Câte creioane are fiecare ?    ( Învăţător Moldovan Mioara)
2) Care a fost data naşterii (ziua,luna,anul) doctorului Paul Tanco dacă, după ziua în care a împlinit 72 de ani, a mai 

trăit 509 zile, decedând la 11 septembrie 1916 ?   ( Prof. dr. Gheorghe Pleş)
                                                                                  

CLASA  a V-a
1. La un concurs de perspicacitate se acordă un premiu în valoare de 100·(a+b+c) lei pentru primul participant care 

identifică corect cifrele ascunse de literele din operaţia: 1 67ab c bcb+ = . Ştiţi voi ce valoare are premiul ? 

                                                        Prof.dr. Gheorghe Pleş C.N. „George Coşbuc” Năsăud 
2. Pe un lac cresc nuferi. În fiecare zi suprafaţa nuferilor se dublează. După patru zile nuferii acoperă tot lacul.
a) De câte ori era mai mică suprafaţa iniţială a nuferilor decât suprafaţa lacului ?
 A câta parte din lac acoperă nuferii după trei zile ? (Justificaţi)                        ***         
                                                                                                  

CLASA  a VI-a
1) O florăreasă are un coş cu 39 de lalele, unele roşii, altele galbene şi altele verzi. Se ştie că numărul lalelelor de 

fiecare culoare este un număr prim, lalelele roşii sunt cele mai multe, iar cele verzi sunt cele mai puţine. Dacă s-
ar lua două lalele de aceeaşi culoare din coş, numărul lalelelor rămase de acea culoare ar fi tot un număr prim.

a) Câte lalele verzi are florăreasa ? b)Câte lalele galbene sunt în coş ? c) Câte lalele sunt roşii ? 
                                                          Iacob Lucica Şc, Gen. „Ştefan cel Mare” Bistriţa
                                                          
2) Un mare iubitor al matematicii oferă un premiu surpriză pentru primul elev din clasa a VI-a care sună la numărul 

de telefon N= 231abc . Numărul îndeplineşte simultan condiţiile: a) cifrele b şi c sunt invers proporţionale cu 

numerele 0,25 şi 
1

;
2

b) cifra sutelor din scrierea numărului N este media aritmetică a ultimelor două cifre ale 

numărului N; c) suma ultimelor trei cifre ale numărului N este 18.   Ai descoperit numărul de telefon norocos ? 
                                                                 Prof. Hapca Manuela Şc. Gen. „Lucian Blaga” Bistriţa
                                                                 

CLASA  a VII-a 
1.De pe un teren dreptunghiular s-au recoltat în total 26o kg căpşuni. Ştiind că de pe fiecare m2 s-au recoltat, în 
medie, câte 4 kg de căpşuni şi că lungimea terenului este cu 8 m mai mare decât lăţimea lui, aflaţi dimensiunile 
terenului.                Prof.Hapca Manuela, Şc. Gen. „Lucian Blaga” Bistriţa 
2. De ziua unui bunic au venit toţi nepoţii să-l felicite. Bunicul îi serveşte pe aceştia cu pere şi nuci din grădina lui, 
numărul nucilor fiind de 3 ori mai mare decât al perelor. După ce fiecare nepot a luat câte 3 pere şi câte 10 nuci, 
bunicului i-au mai rămas 11 pere şi 26 de nuci.  Câţi nepoţi are bunicul ?                                                
                                              Prof.Hapca Manuela, Şc. Gen. „Lucian Blaga” Bistriţa

CLASA  a VIII-a
1. Trezindu-se Rilă Somnorilă se întreabă: „Cât e ceasul?”. Ştiind că un sfert din timpul scurs după miezul nopţii este 
egal cu jumătate din timpul rămas până la prânz, îi puteţi spune voi cât este ceasul ?                                                    

2. Fluieraş are 50 de C.D.-uri de diferite culori: albe, verzi, galbene şi negre. 20 nu sunt nici negre şi nici verzi, cele 
galbene sunt de trei ori mai multe decât cele albe, iar cele negre sunt în număr de 20. Aflaţi câte C.D.-uri, de fiecare 
culoare , are Fluieraş.        

3. Vrăjitorul Rumburak, spunând o vrajă numai de el ştiută, dublează numărul de lingouri de aur din visteria regală. 
Drept mulţumire, Împăratul Poveştilor, îl răsplăteşte cu 13 lingouri de aur, constatând astfel că au mai rămas, în 
visterie, mai puţine lingouri ca la început. Câte lingouri de aur au fost în visterie ?                                                

                                                   Prof. Horaţiu Morar, Şc. Gen. „Ştefan cel Mare” Bistriţa

Nota: Am păstrat doar subiectele de matematică


