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Concursul de matematic¼a �NICOLAE COCULESCU� 2009
EDIŢIA a VI-a SLATINA �27 noiembrie 2009

Clasa a III-a

1. Într-o zi Diana s-a gândit c¼a dac¼a ar merge la şcoal¼a cu maşina, ar face 7 minute. Dac¼a ar parcurge pe
jos drumul pân¼a la şcoal¼a şi s-ar întoarce cu maşina, atunci i-ar trebui 32 de minute. În cât timp ar parcurge
drumul de acas¼a pân¼a la şcoal¼a şi înapoi, dac¼a ar merge pe jos?

2. O ferm¼a are 917 cai. Toţi cei 429 de cai cu vârsta de peste 3 ani sunt albi, ca şi 187 dintre cei care au vârsta
de cel mult 3 ani. A�aţi câţi cai au:

a) culoarea alb¼a; b) alt¼a culoare; c) vârsta de cel mult 3 ani.

3. a) Într-un carusel, locurile cu numerele 6 şi 15 se a�¼a exact în p¼aŗti opuse. Câte locuri are caruselul? Ce loc
se a�¼a faţ¼a în faţ¼a cu num¼arul 10 ?
b) Tudor are 3 cutii verzi, mari. În �ecare dintre aceste cutii sunt câte 2 cutii roşii, iar in �ecare cutie roşie

sunt câte 3 cutii mici, albe. Câte cutii are Tudor în total?

4. 7 copii au în faţ¼a dou¼a coşuri cu mere. Pe rând, �ecare copil ia dou¼a mere din primul coş şi le p¼astreaz¼a
pentru el, apoi ia un m¼ar din al doilea coş şi îl pune în primul coş. Când îl ajunge rândul şi pe al şaptelea copil,
acesta ia cele dou¼a mere din primul coş, îns¼a nu mai are ce lua din al doilea coş, pentru c¼a acesta este gol.
S¼a se a�e câte mere erau la început în total în cele dou¼a coşuri, ştiind c¼a la sfârşit au r¼amas 5 mere în primul

coş.

5. O operaţie matematic¼a magic¼a este o operaţie în care apar semnele + sau/şi � şi cifrele 1; 2; 3; 4; 5; 6; luate
�ecare o singur¼a dat¼a. De exemplu, 14 + 23 + 5� 6 este o operaţie magic¼a.
Vom spune c¼a un num¼ar este fermecat, dac¼a el este rezultatul unei operaţii magice. Spre exemplu, num¼arul

36; care rezultatul operaţiei magice de mai sus, este num¼ar fermecat. S¼a observ¼am c¼a suma cifrelor num¼arului
36 este 9: Un alt num¼ar fermecat cu suma cifrelor egal¼a cu 9 este obţinut în urma opera̧tiei magice 154+32�6:
a) G¼asi̧ti trei numere fermecate cu suma cifrelor 3:
b) G¼asi̧ti dou¼a numere fermecate cu suma cifrelor 21:
c) G¼asi̧ti dou¼a numere fermecate cu suma cifrelor 1:

Observa̧tie. Dac¼a un num¼ar este format dintr-o cifr¼a, se consider¼a c¼a suma cifrelor lui este acea cifr¼a.
Marius Perianu


