
Concursul  de matematică „Misterele matematicii” 

Ediția a XV-a, 27.11.2021, Vaslui 

Clasa a IV-a 

 

1. Care este ultima cifră a rezultatului pe care îl are calculul 20 x a+ 3 x 7+ 4? 

a. 3                   b. 0                       c. 5                                d. 7   

2. Mama, tata și cei doi copii au împreună 88 de ani. Peste câți ani vor avea în total 100 de 

ani? 

a. 12 ani;          b. 5 ani;               c. 3 ani;                          d. 10 ani. 

3. Dacă suma a trei numere consecutive este egală cu 48, dublul numărului cel mai mic este 

egal cu : 

a. 16;               b. 30;                    c. 14;                              d. 18. 

4. Află cât costă 15 caiete și 5 cărți, dacă 30 caiete și 10 cărți costă 400 de lei. 

a.150 lei;         b. 100 lei;             c. 200 lei;                       d.130 lei. 

5. Suma a trei numere este 80. Al doilea este triplul primului, iar al treilea este cât suma 

celorlalte două. Cele trei numere sunt:  

a. 10, 20, 30    b. 10, 20, 40         c. 20, 30, 50           d. 10, 30, 40 

6. Diferența dintre întreitul unui număr și treimea sa este egală cu 800. Suma dintre întreitul  

numărului și treimea sa este: 

a. 900;             b. 100;                  c. 1100;                          d. 1000. 

7. Dacă un număr de trei cifre are suma cifrelor egală cu 26, atunci succesorul numărului 

poate fi: 

 a. 1000            b. 990                  c. 910                              d. 901 

8. Dacă mărim de 4 ori un număr obținem acelaşi rezultat ca atunci când îl adunăm cu 105. 

Dublul numărului este:  

a. 40              b. 70                  c. 45                       d. 25 

9. Într-o ogradă sunt găini și iepuri. Unul dintre iepuri vede 30 de picioare  și un număr de 

iepuri dublu față de găini. Câți iepuri sunt în ogradă? 

a.6                  b.4                       c.5                                    d.7     

10. Rezultatul calculului: 200 – 190 + 180 – 170 + 160 – 150 + .... + 20 - 10 este:  

a. 10000  b. 200   c. 10200                     d. 100 

11. Ioana a numerotat paginile jurnalului ei, începând de la 1. Până acum a folosit 65 

de cifre, deci a ajuns la pagina: 

a. 37;               b. 35;                         c. 52;                              d. 46 



12. Miruna a scris, în ordine crescătoare, 17 numere naturale consecutive. Ştiind că suma 

ultimelor două numere scrise este 273, aflaţi suma primelor două numere scrise de Miruna.  

a. 243             b. 241                     c. 256                             d.245 

 

13. Într-o împărțire, câtul este 12, iar restul 7. Care este deîmpărțitul, dacă suma dintre 

deîmpărțit, împărțitor, cât și rest este 572? 

a. 511;             b. 504;                       c. 84;                               d. 445. 

14. Am scris un număr de 8 cifre pe o foaie. Suma fiecăror 3 cifre alăturate este 15. A treia 

cifră este 8, iar a șaptea este 2. Care este suma celor 8 cifre din numărul meu? 

a. 32              b. 37                        c. 35                                    d. 28    

15.  Un grup de copii cumpără o carte. După ce fiecare copil pune același număr de lei, ei 

constată că au cu 4 lei mai puțin decât le trebuie. Dacă ar mai pune fiecare câte 4 lei, atunci ar 

avea în plus 16 lei. Câți copii cumpără cartea? 

a. 4                 b. 1                         c. 5                                      d. 20   
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CLASA A V-A 

 

1. Adună la 2021 răsturnatul său. Cât ai obținut? 

a)4042   b)4141  c)3223   d)3042 

2. În şirul a cinci numere naturale consecutive, numărul din mijlocul şirului are valoarea 1023. 

Suma termenilor acestui şir este:  

a) 5025   b)5005   c) 5035  d) 5115 

3. Suma numerelor naturale a şi b este 12. Cea mai mare valoare pe care o poate lua produsul 

numerelor a şi b este:  

a) 12   b) 27   c) 36   d)35. 

4. Suma numerelor naturale care împărţite la 7 dau câtul 7 este:  

a) 374   b) 354   c) 344   d 364 

5. Dacă 2 kg de mere şi 3 kg de portocale costă 195 lei, cât ar costa 6 kg de mere şi 9 kg de 

portocale? 

a)390     b)585    c) 595    d)575 

6. Numărul natural n împărţit la 54 dă restul 31. Restul obţinut prin împărţirea numărului natural 

n la 18 este:  

a) 13   b) 1   c) 7   d) 15.  

7.  Câte numere de patru cifre sunt egale cu răsturnatele lor? 

a)100   b)80  c) 81  d) 90 

8. O ladă plină cu portocale cântăreşte 40 kg. Dacă este doar pe jumătate plină cu portocale, lada 

cântăreşte 21 kg. Cât cântăreşte lada goală? 

 a) 2 kg    b)3 kg  c)1 kg  d)19 kg. 

9. La o întâlnire amicală de şah participă 40 de elevi. Fiecare a jucat cu fiecare câte o partidă. 

Numărul total de partide este de: 

 a) 690   b)460  c)800   d)780 

10. Care sunt ultimele 3 cifre ale numărului:  1∙2∙3∙...∙2021+ 13? 

a)103   b)013     c)027     d)127 

11. Într-o tabără erau de două ori mai mulţi băieţi decât fete. Din tabără pleacă 14 băieţi şi vin 28 

de fete. Astfel numărul băieţilor devine egal cu numărul fetelor. Iniţial, numărul total al copiilor 

din tabără a fost de:  



a) 63   b)144   c) 126   d)77 

12. Într-o cutie uriaşă sunt 11 cutii mari. În fiecare cutie mare sunt câte 11 cutii mijlocii. În 

fiecare cutie mijlocie sunt 11 cutii mici. Câte cutii sunt în total? 

a)1331  b)1464  c)1332  d)1234 

13. Ştiind că suma resturilor care se pot obţine la împărţirea la x este 55, numărul x este egal cu:  

a) 56  b) 10   c) 11   d) 54 

14. Dacă aa= 𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅ ,  unde a, b, c şi d sunt cifre în baza zece, atunci cd – ab are valoarea: 

a)12   b) 24   c) 22  d) 9. 

15. Numerele naturale a, b, c îndeplinesc simultan condiţiile: 2a + 3b + 6c = 87 şi 8a + 7b + 4c = 

143. Suma b + 4c este: 

a)54  b) 23   c) 41   d) 37 
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CLASA A VI-A 

1. Dacă în cuvântul MISTER fiecare vocală valorează 33 puncte, iar fiecare consoană 

 valorează 52 puncte, atunci suma punctelor tuturor literelor este 

a. 154                         b. 144                                     c. 158                                  d. 148 

2. Care dintre numerele următoare este divizibil cu 9? 

 a. 3 254  b. 31 34   c. 354 618   d. 14 732. 

3. Câte numere naturale distincte, formate din câte trei cifre diferite, se pot forma cu 

elementele mulţimii 0;5;9 ?  

a.  4                              b. 12                                     c. 10                                       d. 18 

4. Într-un bloc sunt apartamente cu 2 sau 3 camere. Ştiind că acestea au în total 31 de 

camere, numărul maxim al apartamentelor cu 3 camere este: 

a.  10                             b. 8                                    c. 9                                           d. 11. 

5. Rezultatul calculului 234550 + 152315 este: 

a. 3959                     b.  3995                            c. 39195                               d. 

3895 

6. Bogdan scrie pe o foaie multiplii naturali nenuli ai lui 7 iar Crina scrie pe o altă foaie 

multiplii naturali nenuli ai lui 8. De fiecare dată când un număr apare pe ambele foi, cei 

doi copii îl colorează cu verde. Al șaselea număr colorat cu verde este: 

a.224                       b.280                             c.336                                     d.392 

7. Dacă reuniunea mulțimilor A= 13, 7p + și B= 14,2 3p + are exact trei elemente, atunci 

valoarea numărului natural p este: 

a. 2                          b. 3                                 c.4                                       d. 6 

8.  Dacă    2 1 9 , 2 32xA x x B x=   −  =   , atunci: 

 

a. A B                      b. A B=                          c. B A                             d. A B  

 

9. Dacă ABC și CBD sunt adiacente, m(ABC) = 30, m(CBD) = 80 și [BE este 

bisectoarea ABC, atunci m(EBD este: 

 a. 15  b. 65   c. 95   d. 40. 



10. O operație constă în inversarea a două litere alăturate dintr-un cuvânt. Care este numărul 

minim de operații ce trebuie aplicate cuvântului „ TEMA” pentru a obține cuvântul 

„MATE”? 

a. 3                                   b. 4                               c. 5                                d. 6 

 

11. Matei a invitat la ziua lui 4 prieteni și le-a spus că fiecare dintre ei poate invita alți 3 

prieteni, fiecare din cei trei încă 2 prieteni, iar fiecare dintre cei doi poate invita încă 1 

prieten. Care ar putea să fie numărul maxim de participanți la ziua lui Matei? 

a.  24                              b. 48                              c. 64                                       d. 65 

 

12. Dacă măsura complementului unui unghi este o treime din măsura suplementului său, 

atunci măsura unghiului  este egală cu: 

a. 450                          b. 300                          c. 900                           d. 600 

 

13. Dacă a şi b sunt numere prime şi a + 2b = 36, atunci valoarea produsului a  b este: 

 a. 34;   b. 36;    c. 38;    d. 32. 

14. Cel mai mic element al mulțimii: 

( ) 2010 2011 2012 20125 5 5 31 5A x x= + +   este: 

a.  26                           b. 25                              c.2012                                  d.2011 

 

15. Unghiurile ABC și ABDsunt complementare neadiacente. Dacă ( ) 020m ABC =

atunci măsura unghiului format de bisectoarele celor două unghiuri este egală cu: 

a.  450                               b.350                             c. 250                                     d. 150 
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CLASA A VII-A 

 

1. Pentru a obține numărul 88, numărul 44 trebuie ridicat la puterea: 

A) a 2-a     B) a 3-a     C) a 4-a     D) a 8-a                                                     B 

2.Câte ore sunt într-o jumătate dintr-o treime dintr-un sfert dintr-o zi? 

A) 12         B) 4            C) 1           D) 2                                                              C  

3.Valoarea expresiei (1-2) - (3-4) - (5-6) - ...- (99-100) este: 

A) 0         B) 49           C) -48          D) 48                                                          D 

4. ABC este un triunghi isoscel ascuțitunghic. Unghiul A are 180.Care este valoarea unghiului 

B?                                       

A) 1630         B) 830            C) 810          D) 180                                                 C  

5. Cea mai mare distanță  dintre două puncte ale unui dreptunghi  

cu dimensiunile de √289   ș𝑖 √72  cm  este de ...   

A) 19         B)    √23       C) 23        D) √19                                                        A                            

6. ABC este un triunghi isoscel, cu măsura unghiului A de 270 si cu AB=AC. D este simetricul 

lui B față de A. Câte grade are unghiul BCD? 

A) 900         B) 1530          C) 670 30     D) 270                                                             A 

7. Alex a uitat codul seifului. El își amintește însă că este un număr de trei cifre, toate cifrele 

sunt diferite și că prima cifră este egală cu pătratul raportului dintre a doua si a treia cifră. 

Câte combinații trebuie să încerce Alex? 

A) 1         B) 3          C) 6        D) 4                                                          D 

8. În noiembrie 2020, Maria spune: ,,Mamă, acum am exact o șesime din vârsta ta!,,. 

   În noiembrie 2021, Maria spune: ,,Tată, acum am exact o șesime din vârsta ta!,,. Cu câți ani 

este  mai in vârsta tatăl Mariei față de mama sa? 

A) 1         B) 5          C) 6        D) 4                                                      B 

9.Prețul unui bilet la teatru a crescut cu 40%, dar încasările obținute au crescut numai cu 26%. 

Numărul spectatorilor a scăzut cu... 

A) 10%      B) 14%        C) 20%.       D) 50%                                                          A 

10. Liniile mijlocii ale triunghiului isoscel ABC au lungimile de 5cm, respectiv 11cm. 

Perimetrul triunghiului ABC este: 



A) 42cm        B) 54cm          C) 56cm        D) 49cm                                                          B 

11.Sfertul opusului pătratului inversului unui număr este -1/4. Care este acest număr? 

A) -1         B) -0,25          C) 0,6        D) 2                                                        A 

12. Într-o cutie uriaşă sunt 11 cutii mari. În fiecare cutie mare sunt câte 11 cutii mijlocii. 

În fiecare cutie mijlocie sunt 11 cutii mici. Câte cutii sunt în total? 

A) 1331        B) 1464                  C) 1332               D) 1234            B                 

13.Fie M intersecția înălțimilor triunghiului ABC. Dacă știm ca AB=CM și că unghiurile sunt 

ascuțite, unghiul C măsoară...                                  

A) 150         B) 300          C) 360     D) 450                                                             D 

14. Se știe ca 

- Dacă este albastru, este rotund. 

- Dacă este pătrat, este roșu.   

- Este sau albastru sau galben.   

- Dacă este galben, este pătrat.   

- Este sau pătrat sau rotund.   

Atunci el 

A) Este roșu        B)   Este roșu si rotund        C) Este albastru si rotund      D) Este galben si 

rotund   C 

15.  O firmă de producție fabrică produsul A și îl vinde în cantitate de 200 de bucăți unui 

angrosist. Prețul de vânzare la producător este de 30 lei/bucată. Firma angrosistă practică 

un adaos comercial de 20%. La rândul ei, aceasta revinde produsul unei firme detailiste, care 

practică un adaos comercial de 30% și vinde produsul cumpărătorului final. Știind că, pentru 

prețul final cota de TVA este de 19%, atunci valoarea totală a mărfii cu TVA(detailist/      

cumpărător final) este de:  

A) 11138,4         B) 11036,5         C) 10138,4    D) 11108,6                                                             A 

 

 

 

 

 


