
Concursul Online de Matematica Matefbc

Editia a VIII-a 28-29 aprilie 2012
Clasa a V-a

Subiectul I

Sa se determine un numar de cinci cifre stiind ca produsul dintre numarul
format din primele doua cifre si numarul format din ultimele trei cifre este 1111.

Subiectul II

Alin are 123 lei.Cu jumatate din bani cumpara o jucarie. Cu 1
4 din rest cumpara

carti.
Cati lei ii mai raman?

Subiectul III

Fie n,n+2 si n+6 trei numere naturale si S suma lor.

a)Dati exemplu de cel putin trei valori naturale pentru n astfel incat numerele
n,n+2 si n+6 sa fie simultan numere prime.
b)Daca n,n+2 si n+6 sunt simultan numere prime, aratati ca exista k natural
astfel incat S=9k+5
c)Daca n,n+2 si n+6 sunt numere prime, determinati restul impartirii
numarului S la 18.

Subiectul IV

Andrei are o anumita suma de bani si se pregateste pentru doua evenimente:
Tabara de Matematica si aniversarea Anei.
Daca ar castiga premiul de 50 de lei si n-ar putea merge la aniversare, noua
suma ar fi cubul unui numar natural, iar daca n-ar castiga nimic, dar ar cheltui
pentru cadou 50 de lei, noua suma ar fi patratul aceluiasi numar natural.
Ce suma are Andrei?

Subiectul V

Se considera numerele a = 333 · · · 33︸ ︷︷ ︸
99 cifre

si b = 666 · · · 66︸ ︷︷ ︸
100 cifre

Calculati suma cifrelor numarului a · b
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Subiectul VI

Stabiliti cate dintre numerele 20126, 20126 + 1, 20121 + 2, · · · , 20136 sunt pa-
trate perfecte sau cuburi perfecte.

Important!
Rezolvarile la subiecte vor fi trimise pe adresa matefbc5@yahoo.com
Mail-ul va trebui sa contina numele si clasa la care trimiteti rezolvari.
Fiecare subiect va fi notat de la 0 la 7 puncte plus un punct din oficiu la fiecare
subiect pt trimiterea rezolvarii la subiectul respectiv.

SUCCES!
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