Dragi copii,
Anul şcolar s-a încheiat … Uitate sunt acum teme … manuale … culegeri …
Este timpul jocurilor, timpul distracţiei fără sfârşit!
Însă, chiar dacă şcoala este încă departe, mintea trebuie mereu provocată să
descopere lucruri noi şi interesante!
Tocmai de aceea, acum, în zile frumoase de vacanţă, vă propunem o revistă mai
specială … o revistă plină de culoare, care vă aduce jocuri, concursuri, voie bună …
„MATE OPT JUNIOR” este revista voastră de vacanţă … Este revista care vă
invită să descoperiţi o altfel de matematică … MATEMATICA PRIN JOC !
Iar după ce v-aţi jucat pe săturat’, concursul revistei vă provoacă să arătaţi că,
în timpul anului ce a trecut, aţi muncit cu spor şi, aşa cum le stă bine unor şcolari
harnici şi isteţi, aţi devenit mici matematicieni … Diploma „Micul matematician” îi
va aştepta la începutul noului an şcolar pe toţi cei care rezolvă corect subiectele propuse
pentru concurs!
Aşadar, vă dorim … „MATEMATICĂ PLĂCUTĂ !”

CUPRINS
♦ Clasa pregătitoare
♦ Clasa I
♦ Clasa a II-a
♦ Clasa a III-a
♦ Clasa a IV-a
♦ Clasa a V-a
♦ Clasa a VI-a
♦ Clasa a VII-a
♦ Clasa a VIII-a

CLASA PREGĂTITOARE
„Norişorii”

☺ Numerele scrise pe fulgişori reprezintă „vecinii” numerelor scrise pe
norişori. Uneşte fiecare norişor cu perechea sa de fulgişori.
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„Bulinuţe colorate”

☺ Desenează în interiorul mulţimii 6 buline roşii, iar în exteriorul ei 8
buline albastre.

„Brăduţii”

☺

Observă desenele. Câte linii orizontale, verticale şi oblice s-au
folosit pentru realizarea fiecărui brăduţ?
Completează tabelele, apoi împodobeşte brăduţii cu globuleţe colorate.

Linii
Linii
orizontale verticale

Linii
oblice

Linii
orizontale

Linii
verticale

Linii
oblice

Prof. înv. primar Popa Laura Vanessa

Concursul revistei – Clasa pregătitoare
1. Scrie perechi de numere pare, mai mari decât 12 şi mai mici decât 28.
Compară numerele din aceste perechi.
2. Scrie numerele impare cuprinse între 10 şi 30, în ordine descrescătoare.
3. Compară numerele date:
12 21
17 15
9

9

20

20

16

23

24

14

4. Colorează casetuţa care conţine rezultatul corect:
3+4= 9

8

7

7+2= 7

8

9

8–3= 4

5

6

6–4= 0

2

3

5. Încercuieşte literele mari de tipar:
m
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A
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d
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>

6. Descompune numerele cu ajutorul pieselor de domino:

3

6

1
7. Scrie:
* în ordine crescătoare numerele din interior:
1
0
9

8

7

3

5

2

1

* în ordine descrescătoare numerele din exterior:
2
0
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Fiecare exerciţiu rezolvat corect valorează 10 puncte! Primeşti 30 de puncte din
oficiu şi poţi acumula 100 de puncte!
Prof. înv. primar Popa Laura Vanessa

CLASA I
„Steluţele”

☺Uneşte steluţa cu steguleţul potrivit:

30

13

26

9

100
78

2
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„Ce numere s-au ascuns?”

☺Găseşte

numerele ascunse sub floricele. Inventează şi tu astfel de
ghicitori pentru colegii tăi:
Mă aflu între 70 şi 80
şi sunt scris cu cifre
care se repetă.

Sunt mai mic decât 40,
dar mai mare decât 20
şi sunt format doar din zeci.

„Atenţie maximă”
Câte cercuri sunt?

Câte pătrate sunt?

Câte triunghiuri sunt?

☺Realizează şi tu astfel de desene şi provoacă-ţi colegii sau prietenii să
numere cu „Atenţie maximă”!
Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

„Ghiceşte şi socoteşte!”

☺În toate cele trei egalităţi, fiecărei figuri geometrice de o anumită
formă îi corespunde acelaşi număr. Află care sunt numerele şi calculează:

+

+

= 5

+

+

= 6

+

–

= 12

+

+

=?

„Trenuleţul matematic”

☺Calculează pentru a afla câţi călători se află în fiecare vagon:
9+5

16 – 8

11– 4

7+8

14 – 7

6+6

18 – 9

Concursul revistei – Clasa I
1. Numără din 2 în 2, din 3 în 3 şi din 5 în 5 de la 20 la 50.
2. La suma numerelor 5 şi 7 adaugă diferenţa numerelor 35 şi 4.
3. Maria are 36 lei. Ea primeşte 12 lei de la bunica. Câţi lei are acum?
4. Într-o curte sunt 18 tei şi cu 6 mai mulţi plopi. Câţi plopi sunt? Câţi
copaci sunt în total?
5. Într-un coş sunt 35 de fructe. Dintre ele, 20 sunt mere, iar restul sunt
pere. Câte pere sunt?
6. Scrie numerele formate numai din zeci, descrescător de la 100 la 0.
7. Într-un parc se află un căţel, o pisică, un porumbel şi o fetiţă. Câte
picioare au cei patru în total?
8. Cosmin are o pereche de papagali, o pereche de canari şi 3 vrăbii.
Câte păsări are băiatul?
9. Descoperă modelul şi completează şirurile:
0, 1, 1

1, 1, 2

10, 9

9, 8

2, 2, __
8, 7

3, __, __
__ __

__, __, __
__ __

__, __, __

__ __

__ __

10. Ema, Mihai şi Dan au adunat împreună 90 de nuci. Ema şi Mihai au
adunat împreună 70 de nuci. Ema a adunat 40 de nuci. Câte nuci a adunat
fiecare băiat?
Fiecare problemă rezolvată corect valorează 10 puncte! Acumulează 100 de puncte!
Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

GHICITORI MATEMATICE

☺ Calculează pentru a găsi răspunsul fiecărei ghicitori:
În grădina lui Georgel
A răsărit un ghiocel,
3 narcise parfumate,
7 lalele colorate,
5 delicate zorele
Şi-ncă 4 albăstrele.
Socoteşte dumneata:
Câte flori poţi
număra?

Iată, pleacă-n grabă mare
Cârd de gâşte la plimbare.
Una-n faţă 9 are,
Iar în spate, pe cărare,
Încă 4 vin agale.
Nea Alecu, câte-s toate?
Socoteşte cine poate!
Găinuşa a ouat
Multe ouă dintr-o dat’;
Două roşii , unul galben,
Cinci-albastre, unul verde.
Să vedem cine mă crede …
Ştiţi voi oare socoti
Câte ouă-n cuib vor fi?

Zece fluturi în grădină
Se joacă lâng-o verbină.
Pisica stă şi îi pândeşte,
Azor latră şi-i goneşte.
Trei din fluturii zglobii
S-au ascuns în păpădii,
Ceilalţi zboară tot mai sus.
Socotiţi-i: câţi s-au dus?
Prof. înv. primar Pinoşanu Graţiela Iadranca

CLASA a II-a
„Vârsta potrivită”

☺ Care este vârsta fiecărui membru al familiei Woody?
1. Vârsta tatălui: Este un număr mai mic decât 45, dar mai mare decât 43.
2. Vârsta mamei: Este un număr mai mare decât 30 şi mai mic decât 35.
Are cifra unităţilor identică cu cea a zecilor.
3. Vârsta bunicului: Este cel mai mare număr format numai din zeci.
4. Vârsta bunicii: Este un număr format numai din zeci , mai mare decât 68
şi mai mic decât 78.
5. Vârsta fratelui: Este cel mai mic număr par format din zeci şi unităţi.
6. Vârsta surorii: Este cel mai mic număr impar.
Prof. înv. primar Pinoşanu Graţiela Iadranca

„Ce numere lipsesc?”

☺Descoperă regula şi completează casetuţele cu numere potrivite:
85

40
45

20

10

20

„Inimioare”

☺Colorează inimioarele în funcţie de numerele pe care le conţin, astfel:
- cu roşu numerele care au cifra sutelor 7
- cu galben numerele care au cifra zecilor 7
- cu albastru numerele care au cifra unităţilor 7
702

507

735

272

257

170
783

457

376

„Continuă modelul”

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

„Drept la ţintă”

☺Călin, Irina şi Andrei au participat la un concurs de tragere la ţintă şi

au obţinut punctele:
* Călin – de 3 ori câte 8 puncte şi de 3 ori câte 9 puncte
* Irina – de 2 ori câte 7 puncte şi de 4 ori câte 8 puncte
*Andrei – de 2 ori câte 7 puncte şi de 2 ori câte 10 puncte

►Calculează punctajul fiecăruia şi realizează clasamentul.
III

I

II

„Jocul de cărţi”

☺Alege doar câte trei cărţi pentru a realiza 21 de „puncte”. Găseşte cât
mai multe variante posibile. Propune-le jocul colegilor tăi!
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9

Concursul revistei – Clasa a II-a
1. Scrie în ordine crescătoare numerele formate din zeci şi unităţi care
au suma cifrelor egală cu 7.
2. Alina are 23 mărgele roz şi cu 18 mai puţine mărgele albe. Câte mărgele
albe are? Câte mărgele are în total?
3. Descoperă regula , completează şi calculează :
99 – 19 ; 88 – 18 ;
77– ___ ;
___ – ___ ;
___ – ___ ;

___ – ___ .

4. Marius este cu 3 ani mai mare decât fratele său care are 8 ani. Câţi ani
va avea fiecare băiat peste 10 ani?
5. Completează termenul care lipseşte :
16 + __ = 27
__ + 15 = 78
43 = 74 – __
10 + 6 + __ = 67
6. Bunica are 14 gheme de lână albă şi 18 gheme de lână roşie. Din 26 de
gheme ea tricotează o bluziţă. Câte gheme îi mai rămân ?
7. Din ce număr trebuie să scădem 23 pentru a obţine rezultatul 0 ?
8. Avem două numere. Dacă din fiecare scădem 4 obţinem 32 şi 37. Care
sunt aceste numere ?
9. Dacă dintr-un penar se iau 6 creioane şi se pun în altul, în ambele
penare vor fi câte 20 de creioane. Câte creioane au fost în fiecare penar la
început?
10. Micşorează cu 27 vecinul mai mare al lui 58. La rezultatul obţinut
adaugă 5. Scade zecile. Ce rezultat ai obţinut?
Fiecare problemă rezolvată corect valorează 10 puncte! Acumulează 100 de puncte!
Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

CLASA a III-a
„Ghirlande colorate”

☺Compune numerele şi scrie-le în ordine crescătoare pe ghirlandă:
300

20

5

50

700

4

8

600

1

30

400

0

100

40

4

2

0

900

„Numerele ascunse”

☺În

toate cele trei egalităţi, fiecărei figuri geometrice de o anumită
formă, îi corespunde acelaşi număr. Descoperă care sunt numerele!
x

+

= 14

+

►Dacă ai descoperit valorile corecte:

=4

x
x

+

–
=

= 14
+

„Desenul corect”

☺Doamna învăţătoare a cerut elevilor să deseneze cel puţin 4 pătrate

şi cel mult 3 cercuri. Care dintre elevi a respectat cerinţa?

Irina

Vlad

Mara

Ana

Alin

Ina

„Turnul prinţesei”

☺Făt-Frumos se grăbeşte să ajungă în TURN pentru a salva
prinţesa şi urcă scara astfel: pune primul pas pe prima treaptă,
al doilea pas pe a treia treaptă, al treilea pas pe a şasea treaptă,
al patrulea pas pe a zecea treaptă ...........
Pe a câta treaptă va pune al zecelea pas?
Prof. înv. primar Pinoşanu Graţiela Iadranca

„Egalitatea corectă”

☺Vrăjitoarea

cea rea i-a furat unui şcolar parantezele şi semnele
operaţiilor. Găseşte-le astfel încât egalităţile următoare să fie adevărate:
5 5 5 5 5 5 = 0
5 5 5 5 5 5 = 1
5 5 5 5 5 5 = 2
5 5 5 5 5 5 = 6

5 5 5 5 5 5 = 8

„Probleme … probleme …”

☺Un elev rezolvă probleme din ce în ce mai grele. Pentru fiecare problemă
rezolvată primeşte un număr de puncte astfel:
Pentru prima problemă 3 puncte, pentru următoarea 5 puncte, problemele
fiind din ce în ce mai grele, punctajul creşte de fiecarec dată cu 2 faţă de cel
acordat problemei anterioare.
Câte probleme a rezolvat dacă a obţinut în total 168 puncte?
Prof. înv. primar Pinoşanu Graţiela Iadranca

Concursul revistei – Clasa a III-a
1. Scrie toate numerele care au cifra sutelor 5 şi cifra zecilor identică cu cifra
unităţilor.
2. Scrie toate numerele posibile înlocuind steluţele cu cifre:
2*8 ,
*35,
67*
3. Adaugă predecesorul numărului 280 la succesorul numărului 299. Scade
produsul numerelor 5 şi 8. Ce rezultat obţii?
4. Suma a 4 numere este 888. Primul este 231. Al doilea este cel mai mic număr
format din SZU. Al treilea este cu 14 mai mare decât primul. Care este al patrulea
număr?
5. Află numerele a şi b ştiind că: a + b = 700, b – 264 = 45.
6. Ana a primit 120 lei. Câţi lei îi rămân după ce cumpără 4 reviste cu 8 lei
fiecare, 5 caiete cu 6 lei fiecare şi o minge cu 28 lei?
7. Vica are 5 ani, mama ei este de 7 ori mai mare, iar sora ei este cu 3 ani mai
mare. Câţi ani vor avea împreună Vica, mama şi sora sa peste 2 ani?
8. Efectuează, respectând ordinea operaţiilor şi folosirea parantezelor:
7 x (24 – 7 x 3)
(4 x 3 – 7 x 1) x 2
72 : 9 + (4 x 4 : 2) x 8
56 – 2 x (5 + 3)
9. Trei copii adună castane. Primul adună 30, al doilea adună o treime din
numărul primului, iar al treilea adună dublu cât al doilea. Câte castane adună copiii în
total?
10. În livada bunicilor erau 2 rânduri cu câte 6 pruni. După ce bunicul a mai
plantat 7 rânduri egale cu meri, în livadă sunt acum 47 de pomi. Câţi meri sunt pe
fiecare rând?
Fiecare problemă rezolvată corect valorează 10 puncte! Acumulează 100 de puncte!

CLASA a IV-a
„Vârsta secretă”

☺Priveşte

atent pentru a descoperi ce numere se ascund în desene.
Adunându-le, vei descoperi ce vârstă are fiecare.

„Şiragul înmulţirii”

☺ Descoperă regula şi completează mai departe:
3
8

9

16
27

4
Curiozitate matematică

☺Alege un număr de la 1 la 10.

Adaugă la acest număr 29. Taie ultima
cifră din suma obţinută. Numărul rămas înmulţeşte-l cu 10 şi apoi adaugă 4.
Înmulţeşte suma obţinută cu 3. Din rezultat scade 2. Ai obţinut 100?
* Exersează mai multe variante şi observă rezultatul! Propune jocul colegilor tăi!
Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

☺ Dificil, dar

frumos …

* Micșorați de 10 ori diferența dintre triplul câtului numerelor 90 și 9 și
dublul sumei numerelor 9 și 1.
* Jumătatea sfertului unui număr natural a fost micșorată de 3 ori, iar
rezultatul a fost adunat cu întreitul diferenței dintre sfertul numărului 96 și triplul
numărului 7, obținându-se 46. Care este acel număr?
* Într-o curte erau 45 de păsări: rațe, gâște și curcani. Ele pot fi grupate
astfel: la o gâscă îi corespund 3 găini, iar la 2 gâște le corespunde 1 curcan.
Câte păsări erau din fiecare fel?
Prof. înv. primar Biro Venus

* Câte cifre de zero are diferenţa dintre numărul 101001000100001000001 şi
răsturnatul său?
A: 15 ; B: 11 ; C:12 ; D:10
Prof. înv. primar Pinoşanu Graţiela Iadranca

De la elevi … pentru elevi …
1. Jucându-se „La cumpărături”, Alin şi Tudor au stabilit următoarele
preţuri: un roboţel – 25 lei, un atlas geografic – 50 lei, un penar 15 lei, un telefon
de jucărie – 12 lei, un caiet – 7 lei.
Alin a avut 2 bancnote de câte 50 lei. El „a cumpărat” un roboţel, un atlas
geografic şi un caiet. Ce rest a primit?
Tudor „a cumpărat” 3 telefoane, 2 caiete, un penar şi un atlas geografic.
I-au rămas 15 lei. Câţi lei a avut Tudor?
2. Un motociclist pleacă din oraşul A spre oraşul B conducând cu viteza de
50 km/h. Ştiind că drumul a durat 3 ore, află distanţa dintre cele două oraşe.
Formula de calcul: Distanţa = Viteza x Timpul

Mitrică Andrei, Cls. a IV-a B

3. Cu cât este mai mare perimetrul unui pătrat cu latura de 25 cm decât
perimetrul unui pătrat cu latura de 17 cm?
4. Completează „trenuleţul”:
x2
+ 98
– 123
52

x 16

– 1 022

:2

5. Calculează a x c – b : 4, ştiind că:
a=cx4
b=ax2
c = 75 + 2
6. Calculează produsul dintre succesorul numărului 54 şi predecesorul
numărului 416. Micşorează-l de 5 ori, apoi scade 1 000. Rezultatul final este …… .
Roşca Sergiu, Cls. a IV-a B

7. În atelierul unei fabrici lucrează 25 de muncitori, bărbaţi şi femei. Ştiind
că numărul femeilor reprezintă 2 din numărul total de muncitori, află câte femei
5
şi câţi bărbaţi lucrează în atelier.
8. Dacă adunăm triplul numărului 5 la sfertul numărului 240 vom afla
numărul de elevi din clasa a V-a. Câţi elevi sunt în clasa a V-a?
9. Află suma a trei numere, a, b şi c, ştiind că:
- a este sfertul numărului 84
- b este produsul dintre a şi numărul 9
- c este cel mai mic număr de trei cifre care are cifra unităţilor 3
10. Un vapor pleacă din port la ora 08:00 şi ajunge la destinaţie la ora 14:00.
Ştiind că distanţa parcursă este de 300 km, află cu ce viteză a navigat vaporul.
Formula de calcul: Viteza = Distanţa : Timp

Moacă Nicoleta, Cls. a IV-a B

11. Maria cumpără 3 caiete şi o carte, plătind 56 lei. Ştiind că o carte costă
20 lei, află cât costă un caiet.

Răducan Oana, Cls. a IV-a B

12. Un elev citeşte o carte care are 150 de pagini, astfel: în prima zi citeşte
15 pagini, a doua zi triplu, a treia zi cât în primele două zile la un loc, iar în a patra
zi citeşte a şasea parte din numărul de pagini citite în a treia zi. Câte pagini mai
are de citit?
13. Află numerele naturale a, b şi c, ştiind că:
a=bx5
b = 108 : 9
c=(a+b)x9
14. Află perimetrul unui dreptunghi ştiind că:
Lungimea = 135 cm x 2
lăţimea = 412 cm : 4.
15. Scrie cu cifre romane numerele: 74, 96, 653, 238, 1 999, 2015.
16. Haşurează doar patrulaterele:

Constantin Adelina, Cls. a IV-a B

17. În grădină se află 8 animale, găini şi capre. Ele au în total 22 de picioare.
Câte găini şi câte capre sunt în grădină?
18. Mara a primit 3 360 lei de la bunica şi 1 275 lei de la mama. A cumpărat
un palton cu 2 160 lei, o jucărie care costă de 3 ori mai puţin şi o carte cu 920 lei.
Câţi lei i-au rămas?
19. Diana a plantat 15 rânduri cu câte 25 de lalele şi 17 rânduri cu câte 31 de
narcise. Câte flori a plantat în total?
Giurcă Nicuşor, Cls. a IV-a B

20. Află perimetrul unui romb cu latura de 780 cm.
21. Alex pleacă din satul bunicilor spre oraşul în care locuieşte. Trenul
circulă cu viteza de 60 km/h şi parcurge distanţa de 240 km. În cât timp ajunge la
destinaţie?
Formula de calcul: Timpul = Distanţa : Viteză
22. Află cu cât este mai mare suma numerelor 437 207 şi 12 648 decât
diferenţa aceloraşi numere.
23. Astăzi este data de 29 februarie. Ce dată va fi peste 18 zile?
24. Compară fracţiile:
25. Află cât reprezintă:

7 …. 3
9
9

4
► din succesorul numărului 593
6

6 …. 6
10
8
►

15 .... 5
15
5

8
din predecesorul numărului 289
9
Budescu Alesia, Cls. a IV-a B

26. Marcel şi Pavel au împreună 72 de ani. Marcel este de 2 ori mai mare
decât Pavel. Câţi ani are fiecare?
27. În 3 cutii se află 243 de pixuri. Câte pixuri se află în 5 asemenea cutii?
Marin Ionela, Cls. a IV-a B

28. Două lalele şi trei garoafe costă 17 lei. Două lalele şi două garoafe costă
14 lei. Cât vor costa şapte lalele şi o garoafă?
29. Un taximetrist a parcurs 700 km în 3 zile. În fiecare zi, el a parcurs de 2
ori mai mulţi km decât în ziua precedentă. Ce distanţă a parcurs în ultima zi?
30. Anaisia are 5 ani. Mama ei este de 7 ori mai mare decât ea, iar tatăl său
este de 8 ori mai mare. Cu câţi ani este mai tânără mama decât tata?
31. Câtul unei împărţiri este 1 428, împărţitorul este cu 1 394 mai mic, iar
restul este jumătatea împărţitorului. Află deîmpărţitul.
32. Ştiind că suma a 5 numere consecutive impare este 625, află numerele.
33. Un tren pleacă din Deva la ora 14:40 şi ajunge la Ploieşti la ora 17:10.
Cât timp durează călătoria?
34. Sfertul unei cincimi dintr-un număr este 50. Care este numărul?
35. Alin şi George au împreună 38 de ani. Alin este mai tânăr decât George
cu 2 ani. Câţi ani are fiecare băiat?

Zeliscu Bianca, Cls. a IV-a B

Concursul revistei – Clasa a IV-a
Rezolvă 10 dintre problemele pentru clasa a IV-a propuse de colegii tăi şi participă
la concursul revistei. Fiecare problemă rezolvată corect valorează 10 puncte! Acumulează
100 de puncte!

„Imaginea … în oglindă”

☺Desenează jumătatea ascunsă a desenelor, realizând imaginea lor

„în oglindă”. Colorează pentru a obţine două frumoase covoraşe populare.

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

CLASA a V-a
1. Aria unui pătrat este cel mai mare pătrat perfect de două cifre
exprimat în metri. Aflaţi câţi stâlpi sunt necesari pentru împrejmuirea
terenului de forma pătratului dacă distanţa dintre doi stâlpi alăturaţi este de
3 m.
2. O cutie de forma unui paralelipiped dreptunghic se obţine prin
alăturarea a 5 cuburi cu muchia de 20 cm. Verificaţi dacă pentru
confecţionarea a 100 de cutii sunt suficienţi 1km2 de carton.
3. Să se determine mulţimile A şi B care îndeplinesc simultan condiţiile:
a) A B ={x|x=2n, n≤5}
b) A B ={y|2y+2=16}
c) A B ={z|z cub perfect şi z cifră}
4. Să se determine trei numere naturale ştiind că două cate două au
media aritmetică 13, 63, respectiv 68.
Prof. Rădoi Mirela Camelia

CLASA a VI-a
1. O bancă plăteşte o dobândă de 4% pe an. Ce sumă va avea Andrei în
cont după 2 ani, ştiind că în fiecare an depune 908 lei.
2. Se dă numărul n =3 + 5 + … + 2015 – 2 – 4 – … – 2014. Să se calculeze
1+ 2 + 3 + … + n.
3. Se consideră triunghiul dreptunghic isoscel ABC, cu m(Â)=90̊0̊ şi M
mijlocul lui (BC). Pe laturile AB si AC se construiesc în exterior triunghiurile
echilaterale ABN, respectiv ACP. Să se demonstreze că triunghiul MNP este
dreptunghic isoscel.
4. Trei copii au sume direct proporţionale cu divizorii naturali ai lui
2015. Aflaţi ce sumă are fiecare, dacă împreună au 196 de lei.
Prof. Rădoi Mirela Camelia

RAPOARTE, PROCENTE
1. RAPORT
Dacă a, b sunt numere raţionale, b≠0, atunci

a
este raportul lor.
b

a
= a : b (valoarea raportului) ; a, b se numesc termenii raportului
b

 Probabilitatea = raportul dintre numărul cazurilor favorabile şi numărul
cazurilor posibile
Probabilitatea unui eveniment este o valoare cuprinsă între 0 şi 1. Dacă
probabilitatea unui eveniment este 0, atunci evenimentul este imposibil. Dacă
probabilitatea unui eveniment este 1, atunci evenimentul este sigur.
Exemplu: 1. Într-o urnă sunt 5 bile roşii şi 4 bile albe. Dacă se extrage la
întâmplare o bilă, care este probabilitatea ca ea sa fie albă? P(a) =

4
9

Exemplu: 2. Să determinăm probabilitatea ca, aruncând două zaruri, suma
numerelor obţinute să fie 7:
Aruncând două zaruri, putem obţine rezultatele:

1,1
 2,1
 3,1
 4,1
 5,1
 6,1

1, 2 
 2, 2 
 3, 2 
 4, 2 
 5,2 
 6, 2 

1,3
 2,3
 3,3
 4,3 
 5,3
 6,3

1, 4 
 2, 4 
 3,4 
 4, 4 
 5, 4 
 6, 4 

1,5
 2,5 
 3,5
 4,5
 5,5
 6,5

 1,6 
 2,6 
 3,6 
 4,6 
 5,6 
 6,6 

Având şase cazuri favorabile din 36 posibile, obţinem

p

1
6

.

 Concentraţia unei soluţii (Cs )= raportul dintre masa substanţei care se
dizolvăm (md ) şi masa amestecului (soluţiei) (Ms ).
Exemplu: 600g de apă de mare conţine 12g sare. Concentraţia apei de mare:
Cs=

md
12

 0,02
M s 600

 Titlul unui aliaj ( Ta ) = raportul dintre masa metalului preţios ( mp ) şi
masa aliajului ( Ma )
Exemplu: Se face un aliaj, topind la un loc, 16 g de aur şi 234 g de cupru.
Care este titlul aliajului?
Ta 

16
16

 0, 064
16  234 250

Prof. Coandă Camelia Rodica

CLASA a VI-a
1. Pentru teza la matematică au fost propuse 20 de subiecte. Un elev ştie să
rezolve 18 dintre ele. Care este probabilitatea ca, la teză, să aibă un subiect pe care nu
îl ştie?
2. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea
numerelor de două cifre, să avem a  b .
3. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor
naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect.
4. Într-o urnă se află 75 de bile numerotate de la 1 la 75 .
a) Dacă scoatem din urnă o bilă, care este probabilitatea ca numărul înscris pe
bilă să fie divizibil cu 5?
b) Câte bile trebuie să extragem minim, fără a ne uita în urnă, pentru a fi siguri că
am extras două bile care au înscrise numere a căror sumă sau diferenţă este divizibilă
cu 5?
Prof. Coandă Camelia Rodica

CLASA a VII-a
1. O soluţie de apă cu alcool cântăreşte 600g şi are concentraţia de 0.250 . Cât
alcool trebuie să adăugăm pentru a se obţine o soluţie cu concentraţia de 0.400 ?
2. Un inel din aur de 14 carate are 6g. Printr-o nouă prelucrare, inelul are 18
carate. Să se afle masa inelului după prelucrare.
* Facem precizarea că, în tehnică, atunci când metalul preţios dintr-un aliaj
este aurul, titlul se exprimă în carate (k). Aurul pur are titlul 24k, deci dacă un aliaj
are titlul 18k, înseamnă că, din întreaga masă a aliajului, 18 părţi sunt aur, iar 6 părţi
sunt din metal nepretios; titlul este

18
 0, 750 sau 18 k.
24

3. La teza de matematică, elevii unei clase au primit o problemă de algebră şi
una de geometrie. Se ştie că 5 elevi au rezolvat corect ambele probleme, 68% au
rezolvat corect problema de algebră, iar 52% au rezolvat corect problema de
geometrie. Să se afle :
a) câţi elevi sunt în clasă
b) câţi elevi au rezolvat corect problema de algebră
c) câţi elevi au rezolvat corect problema de geometrie
4. Un produs suportă două modificări de preţ după cum urmează: prima dată se
scumpeşte cu p% , iar a doua oară se ieftineşte cu p%. După aceste modificări de preţ,
produsul este mai ieftin cu 9% faţă de preţul iniţial. Să se afle procentul p.
Prof. Coandă Camelia Rodica

CLASA a VII-a
1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei

, dacă

2. Ioana a cheltuit o sumă de bani astfel: în prima zi 10% din sumă, a doua zi două cincimi din
sumă, iar a treia zi restul de 45 de lei. Care este suma iniţială?
3. Triunghiul dreptunghic ABC,
egal cu 48 cm. Aflaţi:

,

,

, are

şi perimetrul

a) Aria triunghiului ABC;
b) Lungimea înălţimii AD.
4. Pe cercul de centru O şi rază
, punctele A, B, C şi D sunt fixate în sensul acelor de
ceasornic, astfel încât
, iar punctele C şi D sunt diametral opuse punctelor A
respective D. Determinaţi:
a) Natura patrulaterului ABCD;
b) Perimetrul şi aria patrulaterului ABCD.
Prof. Rădoi Mirela Camelia

CLASA a VIII-a
1. Fie

.

a) Descompuneţi numărul a în produs de factori.
b) Arătaţi că numărul a este divizibil cu 6 pentru orice
2. Se consideră funcţiile

,

.

şi

.

a) Reprezentaţi în acelaşi sistem de axe ortogonale, graficele funcţiilor f și g;
b) Arătaţi că reprezentările grafice ale funcţiilor f şi g sunt două drepte perpendiculare.
3. Se consideră prisma triunghiulară regulată dreaptă cu latura bazei
înălţimea
.

şi

a) Aflaţi aria laterală şi volumul prismei.
b) Dacă M este mijlocul lui

, atunci calculaţi aria triunghiului

c) Aflaţi distanţa de la punctul C la planul

.

.

d) Să se determine măsura unghiului determinat de planele

şi

.

Prof. Rădoi Mirela Camelia
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