
CONCURS “VERTICAL”   

PROBA DE MATEMATICA  

SUBIECTE  -- clasa a IV-a

1. Determinati numarul natural x din egalitatea : 
10 {x-10 [362+10 (24+24: 4)]}=100 

2. Catul a doua numere este 5.Daca micsoram deimpartitul cu 95, iar 
impartitorul de doua ori , catul ramane neschimbat .                    

             Aflati cele doua numere. 

3. Suma dintre un numar si dublul sau este aceeasi cu produsul numarului cu 
el insusi. 
Aflati numarul stiind ca adunand suma cu produsul se obtine 18. 

4. O ferma avea furaje  pentru 16 zile.Daca se aduc furaje de 10 ori mai 
multe, iar cantitatea  care se imparte zilnic se micsoreaza de 4 ori ,pentru 
cate zile vor ajunge furajele? 

5. Pe o fructiera se afla de 3 ori mai multe mere decat pere. La masa sunt 3 
persoane si fiecare serveste cate un mar si cate o para. Pe platou raman de 
patru ori mai multe mere decat pere. 
Cate mere si cate pere se aflau la inceput pe fructiera ?

6. Doi «  prieteni »,un ogar si o vulpe, s-au luat la intrecere. Pasul ogarului 
era de doua ori mai mic decat triplul pasului vulpii..In timp ce ogarul 
facea 4 pasi, vulpea facea 5 pasi.Intrecerea s-a incheiat dupa ce ogarul a 
facut 20 de pasi. 
Cine a castigat ?
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    (10p)        1. a)Să se calculeze 2m+3n+p dacă m+n=10 şi p+n=20.

    (20p)            b)Să se compare numerele  şi - .

     

    (20p)        2.  a)Să se arate că numarul  N=2008+2(1+2+...+2007) este pătrat 

                           perfect.

    (20p)             b)Este pătrat perfect numarul  A=2+4+…+2008? Justificare.

    (30p)         3.   Punem toate numerele naturale de la 1 la 2008 consecutiv pe 
un cerc. Numarul 1 pe poziţia întâi numărul 2 pe poziţia 2 şi aşa mai departe. 
George taie numarul 1 şi dupa care numară 10 poziţii si mai taie un număr(adică 
taie numerele 1, 11,21,31,..),după ce termină o rotaţie George continuă rotaţia în 
acelaş mod , numărând şi poziţiile pe care nu mai sunt numere ,până când nu 
mai are numere de tăiat.

       10p a).Se poate ca George să taie toate numerele? Justificaţi.

       10p  b).Câte numere a tăiat George?

       10p   c).Care este suma numerelor rămase (dacă au rămas)?
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   (20p)      1.  a)  Să se determine numerele de forma  diviyibile cu 15.

  (20p)           b)  Fie A=x+5y+3z , B=3x+4y+z , x,z,yєN*. Arătaţi că dacă

                                    A şi B se divid cu 11 atunci si z se divide cu 11.

                 2. Se consideră un număr n natural impar(n 3) de unghiuri în jurul 

                      unui punct ale căror măsuri sunt exprimate prin numere naturale 

                       consecutive.

  (15p)           a) Să se determine măsurile unghiurilor pentru n=3.

   (15p)         b) Să se determine toate valorile lui n naturale impare pentru care 

                          problema are soluţie.

                   3.Pe masă sunt 19 cartonaşe pe care sunt scrise numerele naturale de 
la 1 la 19.Doi elevi, pe rând, dau la o parte cate un cartonaş.Va pierde acela 
care,după ce efectuează mişcarea sa, face ca suma numerelor de pe toate 
cartonaşele date deoparte să fie mai mare decat 70. Să se arate că primul jucător 
poate proceda astfel încat indiferent de cum va proceda al doilea jucător acesta 
din urmă să piardă.
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1.Să se determine mulţimile:

(15p)       A=

(15p)       B= { }242/ =−−∈ XZx

2. Se consideră patrulaterul convex ABCD şi =AC BD. Să se arate că:

(20p)        a)Dacă ABCD este paralelogram atunci :

                                      = .

(20p)           b)Dacă  şi  atunci ABCD este

                              paralelogram. (Prin  înţelegem aria triunghiului XYZ).

(30p)        3.Pe tablă este scris numărul 200000.Doi elevi procedează 
astfel:primul împarte numărul la oricare din numerele 2  ,  5 sau 10, al doilea 
împarte numărul obtinut la oricare din numerele 2,5 sau 10 şi aşa mai 
departe.Pierde acela care obţine ca rezultat un număr neîntreg.Poate proceda 
primul elev astfel încat el să castige jocul? Justificare.
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                1.Să se calculeze:

(20p)           a)  .

(20p)            b)  . 

  (15p)     2. a)    Să se arate că x
x

x ≤
+ 2

2

1

2
. Pentru orice x

  (15p)          b)   Să se determine x,y  astfel încat  şi = .

  (30p)     3.  Se consideră în spaţiu 9 puncte situate pe patru drepte paralele cu o 

                       dreaptă dată a şi de asemenea situate pe trei drepte paralele cu o 

                        dreaptă dată b, cu a şi b neparalele între ele.Să se demonstreze că 

                        punctele sunt coplanare.
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