
Şcoala Gimnazială Surdila Greci, judeţul Brăila 

 

Concursul Interjudeţean de Matematică RURAL MATH 

Ediţia a VII-a, 27 aprilie 2013 

                                                    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. 

1.Care dintre numerele de mai jos este soluţia ecuaţiei:    5x-1=14 ? 

a) 2;              b) 1
�

�
;              c) 3;           d) 4. 

2. Preţul unui obiect este de 250 de lei. După o ieftinire cu 10%, preţul obiectului va fi: 

a) 42;            b)  225;           c) 115;       d) 205. 

3. Numerele  a+1, a+3, a+7, a+9 şi a+15 sunt simultan prime pentru: 

a) a=1;          b) a=3;         c) a=4;          d) a=5. 

4. Măsurile a trei unghiuri din jurul unui punct sunt invers proporţionale cu numerele:  
�

�
 ; 

�

�
; 

�

�
 . Cel mai 

mic dintre ele are măsura: 

a) 20	 ;         b)50	;          c) 60	;         d) .100	.  

5. Dacă bisectoarele a două unghiuri adiacente formează un unghi cu măsura  de 59°30’, atunci măsura 
unghiului format de laturile necomune este de: 

a) 110°          b) 119°        c) 120°          d) 121°        

6. Se dau punctele O, A, B şi M. Ştiind că A Є ( OB ) şi M este mijlocul  segmentului [AB], OA= 32 
cm, OM = 40 cm, atunci lungimea lui OB este egală cu: 

a) 36 cm       b) 42 cm       c) 44 cm       d) 48 cm 

7. Diferenţa dintre suplementul şi complementul unghiului de 37° este de: 

a) 70°           b) 80°           c) 90°           d) 100°   

8. Se consideră 9 unghiuri congruente formate în jurul unui punct. Valoarea unui unghi este: 

a) 20°           b) 25°           c) 30°         d) 40°  

9.O furnică are de parcurs 120 m până la casa ei, ducând în spate un grăunte foarte greu. După ce 
parcurge 50% din drum se întâlnește cu un greiere amabil care se oferă să îi poarte povara în continuare. 
Dar după ce parcurge 30% din distanța rămasă, greierele obosește, iar furnica este nevoită să care 
singură grăuntele tot restul drumului. Lungimea drumului în care furnica a cărat singură grăuntele este 
egală cu: 

a)  18 m        b)   60 m      c) 78 m      d)  102 m 



10.Un gospodar are un teren de formă dreptunghiulară cu lungimea L=20m si lățimea l=15 m. El dorește 
să îl impartă în parcele de formă pătratică cu latura de lungime maximă. Numărul maxim de pătrate în 
care poate fi împărțit terenul este egal cu: 

a)  300          b)  12           c) 9             d)   6 

11.Găina A se ouă la doua zile, iar găina B în fiecare zi. Cățelușul C fură în fiecare zi câte un ou. 
Raportul dintre numărul ouălelor furate de cățelușul C și ouate de cele două găini în decursul a 30 de 
zile este egal cu: 

a) 
�

�
               b) 

�

�
               c)  2          d)  

�

�
 

12.Dacă notăm cu n!=1∙ 2 ∙ 3 ∙ … .∙ � (produsul primelor n numere naturale nenule), atunci numărul 5! 
este egal cu : 

a) 5               b) 24            c) 120        d) 6 

13.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 

14.Dacă 5a b− = , atunci rezultatul calculului 2 5 2a b⋅ + − ⋅ este egal cu: 
a) 15          b) 10       c) 5 d) 20 

15.Un divizor natural al numărului 124, cuprins între 20 şi 50, este numărul : 
a) 31          b) 24      c) 48 d) 36 

16.Fie A, B şi C trei puncte coliniare, în această ordine, astfel încât AB = 9 cm şi  BC = 11 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) 10 cm      c) 11,5 cm d) 12,5 cm 

17. Se consideră  dreptele  AB si CD concurente in O. Dacă măsura unghiului format de bisectoarea 
unghiului ∢���	cu semidreapta [OB este de 125°, atunci măsura unghiului ∢��� este de : 
a) 55° b) 125° c) 110° d) 105° 
18. Într-o urnă sunt bile identice numerotate de la 1 la 30. Probabilitatea de a  se extrage din urnă o bilă 
numerotată cu un pătrat perfect este: 

a) 
1

6
 b) 

7

30
 c) 

6

25
 d) 

1

30
 

19. Cardinalul mulţimii � = {� ∈ ℕ∗, !�"#	70�2%%%%%%% 	 ⋮ 6}, este: 
a)5 b)4 c)3 d)9 
20. Dacă numărul a= 2� − (4��: 4�, + 3 ∙ 6�), atunci  a� este: 

a) 16;             b) 4;             c) 2;              d) 50. 

 

Subiecte propuse de prof.Alexandru Crina- Școala Frumușani, prof.Avrămița Ion- Școala Perieți, prof.Găină 
Veronica- Școala Vadu Pașii, prof.Mihalache Gabriela- Școala Surdila Greci, prof. Moldoveanu Tudorița- Liceul 
Tehnologic Mihail Kogălniceanu.  


