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Concursul “PRIN LABIRINTUL MATEMATICII” 

ediţia a XIII-a, Baia Mare, 24 noiembrie 2018 

 

CLASA a V-a 

 

 
Subiectul 1.   

                     Fie numărul 512:)96...321(49:)221( 5142 a  

a) Calculați valoarea valoarea numărului a . 

b) Determinați restul împărțirii numărului 
2018321 ... aaaab    la 10. 

 

Subiectul 2.   

a) Determinați cel mai mic număr natural format numai cu cifra 1 care se împarte exact cu 73. 

b) Determinați restul împărțirii numărului            
         

                 la împărțirea cu 73. 

 

Subiectul 3.   

                    Dacă   este un număr natural care nu se termină în zero, notăm )(nr  numărul scris cu  

                    aceleași cifre în ordine inversă (exemplu 321)123( r ). Aflați numerele naturale de trei 

                    cifre pentru care .34)(  nnr  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă:  

 

1) Timp de lucru 2 h. 

2) Fiecare subiect se notează cu  puncte de la 0 la 7. 
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Concursul “PRIN LABIRINTUL MATEMATICII” 

ediţia a XIII-a, Baia Mare, 26 noiembrie 2016 

 

CLASA a V-a 

 
Subiectul 1.   

                     Fie numărul 512:)96...321(49:)221( 5142 a  

a) Calculați valoarea valoarea numărului a . 

b) Determinați restul împărțirii numărului 
2018321 ... aaaab    la 10. 

 

Soluţie:         a)    201853887512:2:97967:7 41014 a ………………………………..3p 

                      b)  )2018...20182018()( 201821UbU                 

)88()8888(...)8888[( 2018201720162015201420134321 U =2. 

Restul împărțirii la 10 este 2.   ……………………………………………………………4p 

 

 

Subiectul 2.   

a) Determinați cel mai mic număr natural format numai cu cifra 1 care se împarte exact cu 73. 

b) Determinați restul împărțirii numărului            
         

                 la împărțirea cu 73. 

 

Soluţie:       a)  11111111:73=152.207…………………………………………………………………….2p 

                    b)   24309:73=333……………………………………………………………………………..1p 

                          numărul 99999999 se împarte exact la 73…………………………………………….…1,5p 

                          putem forma 224 grupe de cate opt de 9 ( 2016:9=224)………………………………....1,5p 

                           restul împărțirii cerute este 9……………………………………………………………...1p 

 

 

Subiectul 3.   

                    Dacă n este un număr natural care nu se termină în zero, notăm )(nr  numărul scris cu  

                     aceleași cifre în ordine inversă (exemplu 321)123( r ). Aflați numerele naturale de trei 

                     cifre pentru care .34)(  nnr  

 

 

Soluţie:         2,110004100034)(  aabcncbansabcn ………………………...2p 

                      Pentru 110100344040013141  bccbcbbca  sau 

                      67516  bc .  Obținem soluția  c=7 ;b=9 deci numărul 197………………………………...3p 

                     Pentru 2a obținem 3440800210100  cbbc ( un nr.par = un nr.impar) 

imposibil…...2p 

 

 


