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Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

                                   Ediţia a VIII-a, 26 aprilie 2014 

                                                   Clasa a VI-a  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru pentru întregul test este de 2 ore 
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2. Unghiurile  sunt suplementare si congruente. Atunci măsura fiecăruia dintre ele este de : 

a)20  b)90  c)180  d)45  

3. 85% dintre elevii unei şcoli participă la o manifestare sportivă. Dacă la manifestarea respectivă au 
participat 1700 de elevi, atunci numărul total de elevi ai şcolii este de : 

a)1445 b)2000 c)1700 d)1800 

4.Punctele A, M, N si B sunt coliniare in această ordine, astfel încât M este mijlocul lui [AN] si N este 
mijlocul lui [MB]. Daca MB =8cm, atunci  segmentul AB are  lungimea de : 

a) 16cm b)12cm c)14cm d)10cm 

5. Întru-o ladă sunt mai puțin de 200 de mere. Dacă le numărăm câte 3, cîte 4 sau cîte 5 nu rămâne 
niciuna. Dacă le numărăm câte 17 rămâne un măr. Câte mere sunt în ladă : 
a) 35 b) 86 c) 171 d) 120 

6.Se consideră un segment [AB] de lungime 128 cm. Dacă C este mijlocul segmentului [AB], D este 
mijlocul segmentului [AC], E este mijlocul segmentului [AD], atunci [EC] are lungimea de : 

a) 16 cm b) 112 cm c) 48 cm d) 96 cm 

7.Dacă  6AB = cm, 16BC = cm, 10AC = cm şi punctele , ,A B C sunt coliniare, stabiliţi ordinea 

punctelor egal cu: 
a) C, B, A b) A, B, C c) C, A, B d) A, C, B 

8. Raportul a două numere este 
2

3
, iar diferenţa lor este 3. Suma celor două numere va fi :   

a) 15 b) 18  c) 20 d) 24 

9.Dacă 5 muncitori termină o lucrare în 12 ore, atunci 3 muncitori termină aceeaşi lucrare în: 
a) 20 h b) 15 h c) 9 h d) 16 h 

10. Un elev are la fizică o notă de 5, două note de 6 și o notă de 7. Câte note de 9 ar trebui să mai 



primească elevului pentru a obține exact media 7 :  
a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 

11. Cât reprezintă 40% dintr-un număr, ştiind că 60% din acel număr este 270 ?  

a ) 175 b ) 180 c ) 360 d ) 200 

12. Fie fracţia zecimală ( )0, 142857 . A 2014 – a zecimală a fracţiei este egală cu: 

a ) 2 b ) 8 c ) 1 d ) 5 

13.În triunghiul isoscel ABC cu AB=AC, ( ) 072m C =�   iar bisectoarea unghiului B intersectează 

latura AC în E şi bisectoarea unghiului BEC intersectează latura BC în F.Măsura unghiului BFE 
este egală cu: 

a) 036   b) 072   c) 0100   d) 0108   

14.Un automobil a parcurs o distanţă în trei zile astfel: în prima zi a parcurs 35% din drum, în a 
doua zi a parcurs 20% din distanţa rămasă, iar a treia zi restul de 624 km. Câţi km are întreaga 
distanţă? 
a)1000 km b)1200 km c)1400 km d)1500 km 

15.Aflaţi cel mai mic număr natural care împărţit pe rând la 6, la 15 şi la 24 dă resturile 4 și 13 şi 
respectiv 22. 
a)118 b)58 c)68 d)238 

16. Un obiect costa 400 lei. Pretul sau se majoreaza cu 10%, iar dupa o luna de zile se micsoreaza cu 
10%. Care este acum pretul obiectului?  

a) 400lei                   b) 440lei              c) 390 lei                  d) 396 lei 

17. In triunghiul ABC, masurile unghiurilor A si C sunt invers propotionale cu 0,(3) respectiv 0,1(6), 
iar m(<B) este 25% din suma masurilor unghiurilor A si B. Natura triunghiului ABC este: 
            a)echilateral             b)dreptunghic       c)obtuzunghic          d)isoscel 

18. Suma a trei numere naturale impare consecutive este 171. Cel mai mare dintre numere este: 

a)55                         b)65                     c)59                         d)69 

19.Solutia ecuatiei: 
10

15
 : (x - 

4

3
) = 5 

6

1
este: 

a) 
248

217
 b) 

248

219
 c) 

248

231
 d) 

248

233
 

20.Valoarea raportului 
b

a
, unde a = 22003 + 5 · 22004 si b = 22011 – 22007 + 22004 este: 

a) 
22

1
 b) 

44

1
 c) 

10

1
 d) 

16

1
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