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R O M Â N I A  

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN ARGEŞ 

 
 
 

Concursul judeŃean de matematică “ DAN BARBILIAN “ 
Liceul Teoretic ION BARBU Piteşti 

12 decembrie 2009 
 

Clasa a V-a 
 
 SUBIECTE: 
 

1. a) Profesorul de matematică a fost foarte distrat. El a uitat să-şi noteze codul PIN al 
cardului său bancar, format din 4 cifre.  

Fără acesta, el nu ar putea folosi cardul său bancar pentru a obŃine bani din bancomatele 
băncii. Totuşi, el a observat că nici una dintre cifre nu este zero, primele două cifre formează o 
putere a lui cinci, ultimele două cifre formează o putere a lui doi şi suma cifrelor este impară. Acum 
el nu mai are nevoie să-şi amintească numărul pentru că poate să-l calculeze de fiecare dată când 
are nevoie! 

    Care este produsul cifrelor numărului PIN?                                                          (4 puncte) 
b) AflaŃi x din egalitatea: 
2009 ⋅ [3 ⋅ (3x – 1) + 2010 : 1005 + 2 ⋅ 12009 – 23] = 4018                                         (3 puncte) 
 
2. Peste 5 ani, mama, tata şi fiica lor Ioana vor avea împreună 86 de ani. 
a) CâŃi ani are fiecare în prezent, dacă vârsta mamei este acum, de 5 ori mai mare decât a 

Ioanei şi cu 5 ani mai mică decît a tatălui? 
                                                                                                                                   (4 puncte) 
b) În condiŃiile de la punctul a), stabiliŃi cu câŃi ani în urmă Ioana era de 7 ori mai tânără 

decât mama sa?                                                                                                                      (3 puncte)  
 
3. Fie numerele naturale m, n, p astfel încât: 
m + 2n + 3p = 27 si n + 2p = 16. 
a) CalculaŃi 2m + 9n + 16p;                                                                                       (4 puncte) 
b) DeterminaŃi numerele m, n, p în cazul în care sunt numere prime.                       (3 puncte) 
 

4. Fie şirul de numere naturale: 2, 5, 8, 11, … 
a) Numărul 2009 este termen al acestui şir? Dacă da, al câtelea termen este?          (4 puncte) 
b) CalculaŃi suma primilor 2009 termeni ai acestui şir.                                             (3 puncte) 
 

NOTĂ:  
- Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaza de la 0 la 7 puncte. 
- Timp de lucru 3 ore. 
- Fiecare subiect se va redacta pe o foaie separata. 

 


