
Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci, judeţul Brăila 

 

Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

Ediţia a VI-a, 30 aprilie 2012 

 

Clasa a V – a 

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

• Timpul  efectiv de lucru este de 2 ore.  

 

1. Rezultatul calculului 9 9 : 9+  este egal cu: 
a) 2  b) 12  c) 10  d) 18 
 

2. Predecesorul numărului 2009 este egal cu: 
a) 2010 b) 2009 c) 2008 d) 2007 
 
3. Cel mai mare număr natural format din 4 cifre distincte care are cifra sutelor egală cu 7 este 
egal cu: 
a) 9786 b) 9768 c) 9798 d) 9799 
 
4. Găseşte numărul care lipseşte 1, 3, 9, 27, ?, 243. 
a) 81  b) 72  c) 63  d) 200 
 
5. Rezultatul calculului 72 43 72 17 72 40⋅ + ⋅ − ⋅  este egal cu .... 
a) 1440 b) 2440 c) 2098 d) 7200 
 

6. Numărul x  din egalitatea ( )5 3 7 17 33x⋅ ⋅ + − =  este egal cu: 

a) 0  b) 4  c) 3  d) 1 
 

7. Dacă 3 5x y+ ⋅ = , atunci rezultatul calculului 3 9 4x y⋅ + ⋅ +  este egal cu: 

a) 19  b) 15  c) 9  d) 5  
 

8. Numărul de numere de forma abc  cu a b c< <  şi a, b, c cifre pare consecutive este egal cu: 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  
 

9.  Numărul perechilor de numere naturale ( ),a b  pentru care 2 8a b⋅ + =  este egal cu: 

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



10. Calculând produsul: ( ) ( ) ( )2 2 2225 1 225 2 ... 225 15− ⋅ − ⋅ − , obţinem: 

a)  2252  b)  0  c)  10  d)  nu se poate calcula 
 
11.In  sirul de 5 numere natural consecutive, numarul din mijlocul sirului are valoarea de 
1001.Suma termenilor acestui sir este: 

a)  4999           b) 5005         c ).5011        d) 5500 
 
12.Termenul al 90 lea din sirul numerelor impare este: 
      a) 89                b)  181          c)  179         d) 91 
 
13. Rezultatul calculului {24+[5 340-5·(421-1111:11)]} ·3-237 este: 

a) 245       b)  235         c)   135        d) 145 
 

14. Desenul animat de la TV dureaza  dintr-o ora, adica: 

a) 15 minut    b) 20 minute     c)   45 minute       d) 30 minute 
 
15. Cate numere pare de forma  au suma cifrelor 12? 

a) 4       b) 7                c)  5             d)  niciunul 
 
16. Pentru numerotarea unei carti s-au folosit 528 de cifre.Cate pagini are cartea? 
a) 302       b)  211           c) 215          d) 212 
 
17. Suma sferturilor a 4 numere este 32.Care este jumatatea triplului sumei acestor numere? 
a) 192       b)  12             c) 128         d) 300 
 
18. Media aritmetica a doua numere este 324.Daca unul dintre numere este 100, atunci al doilea 
este: 
a) 648       b) 548            c) 200          d) 500 
 
19. Se dau multimile A={n N*/2n-1<3<2n+1} si B={m N/m divide pe 12}.Numarul elementelor 

multimii A B este: 

a) 0        b) 1                 c)  3                 d) 2 
 
20. Rezultatul calculului 324 523+523-325 423 este egal cu: 

a) 52820        b) 32500        c) 32410         d) 52340 

Subiecte propuse de prof. Veronica Găină, Şcoala Vadu Pasii, judeţul Buzău şi  

prof. Tarţă Mirela, Şcoala Movila Miresii, judeţul Brăila 



Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci, judeţul Brăila 

 

 

Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

Ediţia a VI-a, 30 aprilie 2012 

Clasa a VI – a 

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

• Timpul  efectiv de lucru este de  2 ore.  

 

1. Rezultatul calculului 1035 : 5 este egal cu: 

a) 27  b) 207   c) 107  d) 17 

 

2. Numărul minim de drepte determinat de cinci puncte distincte este egal cu: 

a) 2  b) 1  c) 0  d) 5 

 

3. Cel mai mare număr de forma 32x , scris în baza zece, divizibil cu 3 este egal cu: 

a) 329  b) 328  c) 327  d) 326 

 

4. Dacă 5a b− = , atunci rezultatul calculului 2 5 2a b⋅ + − ⋅ este egal cu: 

a) 15  b) 10  c) 5  d) 20 

 

5. Un divizor natural al numărului 124, cuprins între 20 şi 50, este numărul : 

a) 31  b) 24  c) 48  d) 36 

 

6. Numărul maxim de puncte de intersecţie pe care le pot avea patru drepte în plan este egal 

cu : 

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

 

7.  Cel mai mare număr prim care îl divide pe 2009 este egal cu:  

a) 9  b) 7  c) 41  d) 2009 

 



8.  Fie A, B şi C trei puncte coliniare, în această ordine, astfel încât AB = 7 cm şi               BC = 

9 cm. Dacă punctul M este mijlocul segmentului AB şi punctul N este mijlocul segmentului BC, 

atunci lungimea segmentului MN este egală cu: 

a) 8 cm  b) 16 cm c) 11,5 cm d) 12,5 cm 

 

9. Un sfert din 102 este egal cu .... 

a) 62   b) 128  c) 52   d) 256 

  

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

punctelor egal cu: 

a) A, B, C b) , ,C A B  c) , ,A C B  d) , ,C B A  

 
11.Dacă din suma primelor 50 numere pare se scade suma primelor 49 numere impare se obţine  : 
a) 10 b) 8  c) 12  d) 11 
 
12. Dacă M={ x ∈N / 4,25 <x<9}, atunci numărul elementelor din mulţimea M este: 
a) 3  b) 4  c) 5  d) 6 
 

13. Dacă a = 
7

11
 atunci a 2012-a zecimală a numărului a este : 

a) 1  b) 5  c) 7  d) 2 
 
14. Diferenţa dintre măsura unui unghi şi măsura complementului său este de 8 °. Atunci măsura 
unghiului este de  : 
a) 41°  b) 49°  c) 48°  d) 50° 
 
15. Pe o dreaptă se consideră punctele A,B,C. Dacă AB= 7cm, AC= 4cm şi BC= 3cm, atunci 
măsura unghiului ABC este egală cu  : 
a) 0°  b) 90°  c) 180°  d) 14° 
 
16. Într-o urnă sunt bile numerotate de la 5 la 49. Probabilitatea ca, extrpgând din urnă o bilă, 
aceasta să fie numerotatăcu un pătrat perfect  este : 

a)  
5

1
  b) 

49

5
  c) 1  d) 

9

1
 

 
17. Mediatoarea unui segment este : 
a) un segment  b) o semidreaptă  c) o  dreaptă d) o semidreaptă cu 
originea în interiorul unghiului. 
 



18.Unghiurile AOB şi BOC sunt adiacente astfel încât m( AOB )=82°si măsura unghiului 
(BOC)=56°. Măsura unghiului format de bisectoarele lor este : 
a) 64°      b)        41°  c) 28° d) 69° 
 
19.Dacă a= 1 49+4 50 +7 51, atunci ultima cifră a numărului a este : 
a) 2  b) 0  c) 8  d) 4 
 
20. Numerele 143, 201, 159 împărţite la acelaşi număr natural dau respective resturile : 23; 21; 9. 
Numarul la care au fost impartite este : 
a) 15  b) 60  c) 45  d) 30 
 
 

Subiecte propuse de prof. Veronica Găină, Şcoala Vadu Pasii, judeţul Buzău şi  

prof. Pană Stelian, Şcoala Chirnogi, judeţul Călăraşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci, judeţul Brăila 

 

Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

Ediţia a VI-a, 30 aprilie 2012 

Clasa a VII – a 

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

• Timpul  efectiv de lucru este de  2 ore..  

 

1.Dacă A= { x Ζ∈ | -
3

1
<

7

x
<

11

6
}, atunci numarul elementelor multumii A est : 

a) 6 b) 8  c) 5  d) 7 
 
2. Un obiect a fost cumpărat cu 100 lei, preţ ce fusese ieftinit cu 20%. Preţul iniţial al obiectului a 
fost: 
a) 130 lei  b) 120 lei        c) 135 lei d) 125 lei 
 
3. Suma a două treimi dintrţun număr şi sfertul numărului este 55. Numărul este : 
a) 96  b) 84  c) 72  d) 60 
 
4. Dacă a+b=11 si a b× = 36, atunci a2 + b2 este egal cu  : 
a) 121  b) 72  c) 49  d) 85 
 
5. Un dreptunghi are dimensiunile de 8 cm şi 32 cm. pătratul care are aria egală cu aria 
dreptunghiului are perimetrul de  : 
a) 60 cm  b) 64 cm        c) 16 cm d) 256 cm 
 
6. În ∆ ABC, M∈  (AB), N∈  (AC) astfel încât MN ll BC. Dacă AN = 8 cm, MN= 7 cm, NC= 24 
cm,atunci BC este egal cu :  
a)  24 cm b) 28 cm        c) 16 cm d) 32 cm 
 
7.  În ∆ ABC, măsura unghiului A este 90°, AD┴BC, D∈BC, AB= 30 cm, BC = 50 cm. Atunci 
AD este egal cu  : 
a) 40 cm   b) 36 cm        c) 48 cm d) 24 cm. 
 

8. Înălţimea unui triunghi echilateral are lungimea de 3 2 cm. Lungimea laturii triunghiului este 
de: 

a) 2 6 cm    b) 2
63  cm  c) 3 cm d) 2 3 cm. 

 
9.  Dacă x 2= 1+3+5+...+65, atunci numărul natural x este egal cu  : 
a) 25  b) 33  c) 35  d) 27 
 



10. Numărul real x pentru care expresia x2+18x+32 este minimă este  : 
a) 0  b) -5  c) -9  d) -10 
 
11.Rezultatul calculului –(-2)-5-{(-5)-[(-7)+(-3)-(-8)]+(-5+5)} este: 
a) -5              b) 0             c) 3             d) 2 

12. Calculand , obtinem: 

a) 10             b)   2       c)  2         d) 4  

 
13.Daca  atunci  este: 

a) 16      b)  18           c)  6           d) 14 
 
14. Calculand expresia sin450-2cos600+ tg300 , se obtine: 

a) 2       b)           c)  2             d)1 
 
15. O tablă de lemn in forma de patrat cu latura de 120 cm trebuie vopsita pe ambele parti.Calculati 
cantitatea de vopsea necesara, stiind ca pentru 45 cm2 se consuma 3g de vopsea. 
a)19,2kg     b)1,92kg    c)0,192kg      d)192kg 
 
16. In trapezul dreptunghic ABCD , cu m(<A)=900 ,AB||CD,AB<CD avem AD=6cm si 

BD=4 .Daca BD BC, atunci aria si perimetrul trapezului vor fi egale cu: 

a).         b).         c).      

       

17. Multimea M=  are elementele: 

a) {1,2,3,4}      b) {-3,-2,0,1}        c){-3,-2,4,5}         d){1,2,4,5} 
 
18. Calculand (2x+1)2-3(x-2)2 –(x-1)(x+1), obtinem: 
a) 16x-10       b)-2x2+16x-12         c)  16x-12      d) -2x2+16x-10       
    
19. Valoarea minima a expresiei x2-4x+9, x  este: 

a) 3       b)  4       c) -3        d)5 
 
20. Fie ABC si [MN]-linie mijlocie a triunghiului,unde M (AB) si N (AC).Daca aria 

triunghiului AMN este 10 cm2 , atunci aria triunghiului ABC este 
a) 40 cm2        b)  15 cm2        c)  20 cm2        d) 100 cm2 

 
Subiecte propuse de prof. Tarţă Mirela- Şcoala cu clasele I-VIII Movila Miresii, judeţul Brăila şi 

profesor Pană Stelian, Şcoala nr.1 Chirnogi, jud. Călăraşi 
 



Şcoala cu clasele I-VIII Surdila Greci, judeţul Brăila 

 

 

 

 

Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

Ediţia a VI-a, 30 aprilie 2012 

Clasa a VIII – a 

 

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.      (30 p.) 

1. Rezultatul corect al calculului ( ) 92:5432 0123
++++  este egal cu …… 

2. Valoarea de adevăr a propoziţiei ,, Nnnnnn
∈=++

++ ,2222 21  ” este……………(A/F). 

3. Zece muncitori termină o lucrare în 12 zile. Numărul de muncitori care ar termina aceeaşi lucrare  

în opt zile este egal cu ………. 

4. Soluţiile în  a inecuaţiei xx +≤− 513 sunt …….. 

5. Aria unui triunghi echilateral cu latura de 32 cm este egală cu ……….cm2. 

6. Diagrama din figura 1 reprezintă cotele procentuale a populaţiei dintr-o localitate pe grupe de 

vârstă. Dacă numărul de copii cu vârsta cuprinsă între 0 ani şi 10 ani este egal cu 600 atunci  

populaţia localităţii respective este egală cu ………….locuitori. 

 

 

 



Subiectul al II-lea (30 p). Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete. 
1) Desenaţi o piramidă patrulateră regulată în care să marcaţi şi o secţiune (diagonală) axială.  

2) Dreptunghiul MNPQ are lungimile MN=4 cm şi NP= 2 3 . În interiorul dreptunghiului se 
consideră punctual A astfel încât ∆AMN să fie dreptunghic (măsura unghiului A=90°) şi AM=2 
cm. Să se calculeze : 

a) Lungimea catetei AN, 

b) Măsura unghiului QMA, 

c) Aria patrulaterului MABQ, unde AB ┴ PQ,B∈[PQ] 

3) Un paralelipiped  dreptunghic are baza un pătrat cu latura de lungime 6 cm şi 
înălţimea 8 cm. Fie O’ centrul bazei A'B'C'D'.  Să se calculeze : 

a) Aria totală a paralelipipedului dreptunghic, 

b) Volumul paralelipipedului dreptunghic, 

c) Dacă se înlătură piramida patrulateră O'ABCD din interiorul paralelipipedului 
dreptunghic, volumul corpului rămas, 

d) Diagonala paralelipipedului dreptunghic, 

e) Distanţa de la A la planul (A'BD), 

f) Valoarea cotangentei unghiului format de planul (A'BD) şi planul (ABD). 

 
Subiectul III 

1) Cubul ABCDA'B'C'D' are lungimea muchiei de 20 cm, M este mijlocul muchiei AB, iar O 
este centrul feţei  BCC'B'.  

a) Să se calculeze câte încap într-o cutie în formă de paralelipiped dreptunghiccu dimensiunile 
de 2 m;  1,4 m şi 80 cm. 

b) Să se calculeze  distanţa de la M la planul (ACC'). 

c) Să se demonstreze că D'O ┴ (COM). 

2) Fie VABC un tetraedru regulat cu AB= 18 cm. 

a) Să se calculeze distanţa VP,unde P este punctul de pe înălţimea tetraedrului egal depărtat de 
toate vârfurile acestuia. 

b) Dacă S este un punct mobil pe muchia AV, să se determine valoarea minimă a ariei ∆ SBC. 

 
Subiecte propuse de prof. Veronica Găină, Şcoala Vadu Pasii, judeţul Buzău şi  

prof. Oancea Ion, Şcoala Surdila Greci, judeţul Brăila 



BAREM DE CORECTARE 

 

Clasa a V-a 

1.c; 2.c; 3.a; 4.a; 5.a; 6.d; 7.a; 8.b; 9.b; 10.b. 

11. b , 12.c , 13. c , 14. c, 15. a , 16. d , 17. a  , 18. b, 19. d , 20. b 

 

Clasa a VI-a 

1.b; 2.b; 3.c; 4.a; 5.a; 6.a; 7.c; 8.a; 9.d; 10.b. 

 

Subiectul  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

d b c b a d c d b d 

 

Clasa a VII-a 

Subiectul  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a d d c b b d a b c 

 

11. b , 12.c  , 13.b  , 14.d , 15. b , 16. a  , 17.d  , 18. a  , 19.d  , 20.a   . 

 

Clasa a VIII-a 

Subiectul I - 1. 20;   2. A;   3.15;    4. {0,1,2,3};    5. 3√3;   6. 4000 


