
                                                                                               

                          
Concursul Leris – Limba şi literatura română 

(model de subiect - 1) 
 

Citește cu atenție textul următor și apoi răspunde cerințelor formulate mai jos. 
       Abia atunci, când păși pe cărarea din pădure, își dădu seama cât de frig era dimineața. 
Mai întâi doar privise și-i ajutase pe ceilalți să-și ia pulovere, haine și jachete. Și scrutase cu 
atenție noaptea, urmărindu-i cum pornesc încet, înfofoliți și cu păturile pe brațe. 

Însă ea avea doar un pulover subțire peste o rochie de bumbac. Chiar dacă în câteva ore 
ziua de octombrie avea să fie încălzită de razele soarelui, atunci vremea era gri, răcoroasă 
și umedă. Tremura. 

Cărarea cotea, iar poiana, casa de sub cerul palid, pajiștea luminoasă rămâneau în 
spate, ascunse ochiului. În față îi apărea numai pădurea scăldată în beznă. Sub tălpi i se 
derula invizibil drumul, presărat cu rădăcini groase, ascunse sub frunzele căzute. Simțea 
sub tălpi calea și se străduia să nu se împiedice. 

Mânerul coșului de paie i se freca de braț prin pulover. Îl muta și încerca să fugă. 
Își aminti de povestea pe care i-o spusese adesea lui Kirsti după ce se cuibăreau seara în 

pat. 
„A fost odată ca niciodată o fetiță”, își zicea încet, „care avea o pelerină roșie, cusută 

special pentru ea de mama ei. O purta atât de des, încât toată lumea o poreclise Scufița-
Roșie. 

                                                                                            Lois Lowry, Numără stelele 
Subiectul I (50 de puncte) 
A. Înțelegerea textului (20 de puncte) 
a. Scrie un text de 3 – 5 rânduri în care să descrii stările prin care crezi că trece personajul din 

textul de mai sus. 
b. Formulează un enunț în care să prezinți o caracteristică a pădurii, așa cum se desprinde 

din text. 
B. Limba română (30 de puncte) 
1. Propune sinonime contextuale (cuvinte cu sens asemănător pentru înțelesul din text) 

pentru termenii: cărarea, ascunse, se derula, invizibil. 
2. Precizează ce părți de vorbire reprezintă cuvintele: -i (urmărindu-i), octombrie, gri și 

mută. 
3. Alcătuiește o propoziție formată din 5 termeni (funcții sintactice), în cuprinsul căreia 

substantivul drumul să fie subiect, însoțit și determinat de două părți de vorbire diferite, 
pe care le vei preciza. 

 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
Realizează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să povestești o întâmplare prin care 
trece o fetiță îmbrăcată cu un pulover subțire peste o rochie de bumbac, într-o dimineață 
răcoroasă de octombrie. Vei îmbina narațiunea cu descrierea și vei propune un titlu 
corespunzător conținutului. 
 
Notă:  
• Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (dacă aceasta respectă 

regulile de exprimare, ortografie, punctuație și de așezare în pagină) şi 10 
puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru este de 60 de minute. 



                                                                                               

                                       Concursul Leris – Limba şi literatura română 
(model de subiect - 2) 

 
Citește cu atenție textul următor și apoi răspunde cerințelor formulate mai jos. 

Azi, Mădălin – am aflat, așa îl cheamă pe băiețelul somnoros – a venit încălțat cu niște 

adidași noi, din cei albi, cu talpa groasă, cum n-au mulți copii. Pășea atent, ca un stârc 

printr-un loc mlăștinos. Cred că ieri a fost ziua lui. E tare mândru de dar. 

Am primit gume* chinezești, din cele parfumate, în culori puternice, galbene, verzi, roz, 

portocalii, turcoaz și ciclamen, învelite într-un celofan fin, acoperit de litere negre. În 

douăzeci și cinci de minute s-au dat toate, toate. 

Încă n-am învățat să pun deoparte câte ceva pentru cei care vin mai târziu. Știu că unii 

fac asta, pentru clienții lor preferați. Pentru cunoscuți. Pentru cei care, la rândul lor, ar 

putea să le ofere ceva. 

Mă năucește viteza cu care se dau lucrușoarele astea frumoase și rare. Librăria 

seamănă cu un acvariu când primești gume chinezești parfumate. Peștișorii ăștia alunecă 

imediat din mâinile mele în mâinile lor, ei duc mânuța la nas, năsucul palpită și copiii se 

îndreaptă spre ușă ca îmbătați, zeci de gume chinezești fosforescente plutesc pe eșarfe de 

mireasmă, în mânuțe de lapte, peștișorii ies din acvariul cu un colț spart și pornesc spre 

case, spre școli, unde sunt frățiori încântați. 

Veronica D. Niculescu, Toți copiii librăresei 
________ 

*gumă: radieră 

 

Subiectul I (50 de puncte) 

A. Înțelegerea textului (20 de puncte) 

a. Explică, într-un text de 5 rânduri, înțelesul enunțului: Librăria seamănă cu un acvariu 

când primești gume chinezești parfumate. Pentru aceasta, fii atent(ă) la detaliile pe care ți le 

oferă fragmentul dat. 

 b. De ce crezi că Mădălin este mândru de darul primit? Răspunde într-un text de 2-3 rânduri. 

B. Limba română (30 de puncte) 

a. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele unde și vin să reprezinte alte părți de vorbire 

decât cele din text. Pe acestea din urmă le vei preciza între paranteze. 

b. Scrie enunțuri în care cuvintele noi și ceva să se scrie altfel decât în text. 

c. Construiește o propoziție formată din 5 termeni (funcții sintactice), în cuprinsul căreia 

subiectul multiplu să fie exprimat prin trei substantive comune, iar predicatul să fie exprimat 

printr-un verb la timpul trecut. 

 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

Realizează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să povestești o întâmplare deosebită, 

trăită de un băiețel de zece ani chiar de ziua lui. Propune un titlu adecvat conținutului. 

 

Notă:  

 Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (dacă aceasta respectă 
regulile de exprimare, ortografie, punctuație și de așezare în pagină) şi 10 
puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru este de 60 de minute. 
 



                                                                                                    
 

                                      Concursul Leris – Limba şi literatura română 
(model de subiect - 3) 

 
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor formulate mai jos. 

L-am rugat de zeci de ori pe tata, dar a ţinut-o una şi bună că o fată n-are ce căuta pe 
bloc. Nu înţelegea de unde îmi venise ideea asta şi nici ce mă aşteptam să găsesc acolo. I-aş fi 
spus sincer ce credeam, că, dacă mă ridicam pe vârfuri, atingeam cerul, dar nu aveam chef. 
Urcatul pe bloc era o chestiune între mine şi bunicul. Care cer se află în noi, dacă eu îl vedeam 
tot timpul deasupra capului? Trebuia să aflu adevărul şi să i-l împărtăşesc şi lui, să fim de 
aceeaşi parte a lumii. Bunica spunea că cerul e pătura lui Dumnezeu. Trebuia să fie mai mult. 
Ridicam privirea şi mă răsuceam pe călcâie, mă învârteam după soare, iar cerul rămânea tot 
acolo sus, unde ajungeau păsările, avioanele, norii. 

Într-o duminică, pe când mama se pregătea să facă curat, tata m-a întrebat dacă mai 
vreau să urc pe bloc. [...] Până la ultimul etaj am mers în urma lui, mi se pusese un nod în gât. 
Între palierul etajului patru şi acoperişul blocului atârna o scară la capătul căreia se afla o 
trapă. Asta era scara noastră spre cer. M-a luat în braţe şi am urcat treptele din fier, a împins 
trapa verde-ruginiu şi l-am văzut: mai albastru decât ochii mei... [...] Ce se întâmpla? De ce nu 
dădusem cu capul de el? Care era cerul meu şi care era cerul lumii? 

                                                                                                                        Diana Bădica, Părinţi 
 

Subiectul I (50 de puncte) 
 
A.Înţelegerea textului (20 de puncte) 
a. Explică semnificaţia secvenţei următoare, într-un text de 5 rânduri: Ridicam privirea şi mă 
răsuceam pe călcâie, mă învârteam după soare, iar cerul rămânea tot acolo sus, unde 
ajungeau păsările, avioanele, norii. 
b. Ce simte fetița în timp ce urcă, alături de tatăl ei, pe scara blocului? Formulează răspunsul 
tău, într-un enunț dezvoltat. 
 
B.Limba română (30 de puncte) 
a. Scrie cuvinte cu sens opus pentru termenii să împărtăşesc şi deasupra.   
b. Precizează ce parte de vorbire reprezintă fiecare dintre cuvintele: Dumnezeu, ultimul, mi (se 

pusese), a împins. 
c. Alcătuieşte o propoziţie despre cer, al cărei subiect să fie exprimat prin substantiv şi 

determinat de alte două părţi de vorbire diferite, iar predicatul să fie exprimat prin verb la 
timpul trecut. Propoziţia va conţine cinci termeni, reprezentând tot atâtea parţi de propoziţie. 

 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
Scrie o compunere de 15-20 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare  în urma căreia ai 
descoperit taina cerului nemărginit. Propune un titlu potrivit. 

  
Notă:  
• Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (dacă aceasta respectă 

regulile de exprimare, ortografie, punctuație și de așezare în pagină) şi 10 puncte 
din oficiu. 

• Timpul de lucru este de 60 de minute. 



                                                                                                   
 

Concursul Leris – Limba şi literatura română 
(model de subiect - 4) 

 
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor formulate mai jos. 
 

A fost odată ca niciodată un peşte visător, dar oarecare, cenuşiu, chiar cam urâţel, din 
cauza ochilor bulbucaţi. Printre atâţia peşti, el nu avea nicio calitate. Era… peştele fără 
calităţi. În plus, spre deosebire de alţii, care umblau în clanuri mari, în bancuri şi găşti 
peşteşti, el era un biet orfan. Se pierduse de familia lui când nici nu făcuse bine ochi, nu-şi mai 
amintea nimic, crescuse aşa, mai mult din mila unora, altora. 

Orice copil de peşte, ca orice copil de nepeşte, are nişte modele în viaţă. El nu şi le 
găsise  printre ai lui, ci în cu totul altă parte, la păsările cerului. […] 

Totuşi, el ar fi vrut să zboare prin aer, nu doar prin ape, să zboare ca albatrosul, de 
pildă, pe care el îl urmărea cu încântare de sub pelicula de apă, în dimineţile de vară. „Cum să-
ţi doreşti să fii pasăre?” se întrebau vecinii lui, prietenii lui, care sfârşiră prin a-l socoti nebun. 
Dar, până la urmă, nu era el singurul ciudat al apelor. […] 

Prima dată când a văzut, prin apa transparentă, păsările cerului, a crezut că sunt 
îngeri. Apoi s-a tot gândit că îngerii sunt oameni cu aripi, or păsările nu erau oameni. Dar 
îngerii sunt oameni cu aripi doar după ce mor. În micuţul cap de peşte cu ochii bulbucaţi se 
lăsă o visare grea, cu ochii deschişi. „Oare peştii, după ce mor, se fac şi ei îngeri?” se întreba el. 
„Peşti îngeri? Peştii au îngeri păzitori? Îngerii păzitori ai peştilor sunt tot peşti cu aripi?” 
Văzându-i gândurile (că aşa e la peşti, ei văd gândurile celorlalţi, nu vorbesc, peştii fiind 
muţi!), semenii lui peşteşti se tot mirau cu milă.  
                                                 Simona Popescu, Peştele-pasăre şi alte poveşti cu aripi şi lacrimi,  

                                                                                    în vol. Ce poţi face cu două cuvinte 
Subiectul I (50 de puncte) 

 
A. Înţelegerea textului (20 de puncte) 
a. Scrie un text de 5 rânduri în care să motivezi prin ce anume peștele visător este diferit de 

ceilalți pești. 
b. Formulează o idee principală din textul suport. 
B. Limba română (30 de puncte) 
a. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru termenii oarecare şi milă şi cuvinte cu sens contrar 
pentru termenii încântare şi transparentă. 
b. Precizează ce parte de vorbire reprezintă fiecare dintre cuvintele: visător, orfan, lui, văzând. 
c. Alcătuieşte o propoziţie despre păsări şi îngeri, al cărei subiect să fie simplu, iar predicatul să 
fie exprimat prin verb la timpul viitor. Propoziţia va conţine cinci termeni, reprezentând tot 
atâtea părţi de propoziţie. 

 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
Imaginează-ţi că dorinţa peştelui visător de a zbura se poate îndeplini. Povesteşte, într-o 
compunere de   15-20 de rânduri, aventura acestuia, care se încheie cu bine. Propune un titlu 
potrivit. 
 
Notă:  
• Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (dacă aceasta respectă 

regulile de exprimare, ortografie, punctuație și de așezare în pagină) şi 10 puncte 
din oficiu. 

• Timpul de lucru este de 60 de minute. 



                                                                                             
 

Concursul Leris – Limba şi literatura română 
(model de subiect - 5) 

 
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor formulate mai jos. 

Pe măsuța care-i servește drept birou, Ionuț are deschis caietul de mate, cu tema 
neterminată. Aruncă o privire peste exercițiile cu fracții. Știe că mama n-o să-i verifice azi 
temele, pentru că lucrează în tura de seară. […]. 

Într-o după-amiază cam plictisitoare, în care temele la mate îți dau bătăi de cap și 
nimic nu pare să se lege (nici pisoiul n-are chef de joacă și preferă să doarmă!), cel mai  
bine este să ieși din casă și să-ți cauți prietenii. Ionuț își ia kendama, obiectul la care ține 
cel mai mult, se strecoară pe lângă camera bunicii și iese afară, pe strada pustie, toropită 
de căldură. Se îndreaptă către numărul 9A și sună la casa cu poartă verde, unde locuiește 
Diana. 

Când Ionuț a venit să o cheme la joacă, Diana i-a zis mai întâi că nu iese, dar el a tot 
insistat. 

− Hai, Diana, am învățat niște scheme noi, hai să-ți arăt! 
Și ei îi cam dădea bătăi de cap tema la mate, dar era hotărâtă s-o rezolve, pentru că 

de-abia aștepta seara ca să urmărească serialul ei preferat, iar mama îi dădea voie să se 
uite numai  dacă-și termina lecțiile. […]. Dar e destul de greu să-ți faci temele cu două 
surori mai mici în aceeași cameră care vor mereu ceva de la tine. 

− Dă-mi-l și mieee! 
− Ba mieee, îl vreau eu! strigau cele două surori mai mici ale Dianei, trăgând de 

spinnerul ei cel nou.                                                                        
                                                                           Adina Rosetti, Povestea kendamei pierdute 
Subiectul I (50 de puncte) 
 
A. Înţelegerea textului (20 de puncte) 
a. Povestește conținutul textului la persoana I, imaginându-ți că ești unul dintre cei doi 

copii. 
b. Scrie un enunț dezvoltat în care să precizezi prin ce se deosebesc Ionuț și Diana.  

B. Limba română (30 de puncte) 
a.  Desparte în silabe cuvintele/structurile: care-i, lucrează, într-o, pustie, aceeași. 
b. Numește părțile de vorbire pe care le reprezintă cele patru cuvinte subliniate în textul de 

mai sus. 
c. Integrează grupul de cuvinte povestea kendamei pierdute într-o propoziție al cărei subiect 

să fie exprimat prin numeral, iar predicatul, prin verb la viitor. Propoziţia va conţine cinci 
termeni, reprezentând tot atâtea părţi de propoziţie. 

 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
Scrie o compunere, de 20 – 25 de rânduri, în care să povestești o întâmplare palpitantă, cu 
final vesel, ale cărei personaje să fie Ionuț și prietenii săi. Vei începe compunerea imaginată 
de tine astfel: Într-o după-amiază plictisitoare, în care nimic nu pare să se lege, cel mai  
bine este să ieși din casă și să-ți cauți prietenii. Ionuț își ia kendama, obiectul la care ține 
cel mai mult, se strecoară pe lângă camera bunicii și iese afară, pe strada pustie, toropită 
de căldură. Nu uita să găsești un titlu adecvat conținutului! 
 
Notă:  
• Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (dacă aceasta respectă 

regulile de exprimare, ortografie, punctuație și de așezare în pagină) şi 10 
puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru este de 60 de minute. 



                                                                            
                                                                

Concursul Leris - Matematică 
                                           (model de subiect - 1) 

 

1) (20p) Aflaţi numărul natural a care verifică egalitatea:  

  
( ){ }3 5 3 5 3 5 3 5 524a⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + =      

2) (10p) Ana, Bianca și Corina au împreună 56 de ani. Vârsta Anei reprezintă o 

șesime din suma vârstelor celorlalte două fete, iar Bianca este cu 8 ani mai 

mare decât Corina. Câți ani are fiecare? 

3) (20p) Aflați numerele naturale cuprinse între 50 și 100, care, împărțite la un 

număr de o singură cifră, dau restul egal cu 7. 

4) (20p) Pe cele trei rafturi ale unei biblioteci sunt 90 cărţi. După ce un elev 

transferă de pe raftul al doilea jumătate din numărul cărţilor pe primul raft, iar 

de pe raftul al treilea ia un sfert din numărul cărţilor şi îl mută pe raftul al 

doilea, cele trei rafturi au acelaşi număr de cărţi. Câte cărţi erau la început pe 

fiecare raft? 

5) (20p) Se consideră şirul de numere: 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 

…. 

a) Să se scrie următorii  patru termeni ai şirului. 

b) Să se determine al 2020-lea termen al şirului. 

 

 

 

 
Notă:  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru este de 60 de minute. 
 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

Concursul Leris - Matematică 
                                             (model de subiect - 2) 

 

1) (20p) Aflați suma cifrelor a și b care verifică egalitatea: 

 
( ): : 864 :8 : 2 4 4 96 400a bb b b aa a ⋅ + ⋅ + + ⋅ − =    

2) (10p) Numărul 20 se scrie ca produs de o mie de numere naturale. Care este 

cea mai mică valoare a sumei celor o mie de numere? Justificați. 

3) (20p) Suma a trei numere natural este 1818. Dacă micșorăm cu 100 jumătatea 

primului număr,  cu 200 jumătatea celui de-al doilea număr și cu 300 

jumătatea celui de-al treilea număr, obținem trei numere consecutive în odine 

crescătoare. Aflați cele trei numere. 

4) (20p) Un număr se numește ghinionist dacă suma cifrelor sale se împarte 

exact la 13. 

a) Care este cel mai mic număr ghinionist nenul? 

b) Aflați cel mai mare număr ghinionist de trei cifre. 

c) Dați un exemplu de două numere consecutive, ambele ghinioniste. 

5) (20p) Fie şirul  0, 5, 10, 15, 20, 25, 30,…  

a) Ce număr din acest șir se afla pe locul 250? 

b) Calculați suma primilor  50 de termeni din șir. 

c) Aflați poziția primului termen din acest şir cu suma cifrelor  38. 

 

 

Notă:  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru este de 60 de minute. 
 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

Concursul Leris - Matematică 
                                           (model de subiect - 3) 

 

 

1) (20p) Aflați numerele naturale a, b, c care verifică egalitatea: 

          ( )13 4 3 : 26a b c a+ + =   
2) (10p) Alina are 100 de fructe, nuci și mere. Ea schimbă cu prietena sa, Corina, câte 

două nuci pentru un măr, până când rămâne numai cu mere. Aflați câte nuci a avut 

inițial Alina, știind că ea a rămas în urma schimburilor făcute cu 64 de mere. 

3) (20p) Se organizează un concurs cu elevii unei clase. Se observă că, dacă s-ar așeza 

în perechi de câte un băiat și o fată, ar rămâne 6 băieți fără pereche, iar dacă s-ar 

forma echipe de câte 2 fete și 3 băieți, ar rămâne 1 fată și 2 băieți singuri. Câți elevi 

sunt în acea clasă? 

4) (20p) O persoană născută după anul 1950 va împlini în anul 2053 vârsta egală cu 

produsul cifrelor anului nașterii sale. Aflați în ce an s-a născut această persoană . 

5) (20p) Se consideră următorul tablou de numere cu 1010  linii : 

L1                                                                          2 

L2                                             4  2  4 

L3                                         6  4  2  4  6 

L4                                                         8  6  4  2  4  6  8 

.................................................................................... 

L1009                            2018 ......8  6  4  2  4  6  8 .......2018 

L1010             2020  2018.......8  6  4  2  4  6  8 .......2018   2020  

 

a) De câte ori apare în tablou numărul 150 ? 

b) Calculati suma numerelor de pe linia 150. 

 
Notă:  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru este de 60 de minute. 
 

 

 



                                                                            
 

Concursul Leris - Matematică 
                                           (model de subiect - 4) 

 

1) (20p) Aflaţi numărul  x din egalitatea: ( )2020 2020 2020 2020 : 2020x⋅ − − =    

2) (10p) Peste 4 ani aş avea o treime din vârsta de acum a tatălui meu. Dacă 

împreună  

             avem 52 de ani, câţi ani va avea tatăl  meu când eu voi avea vârsta lui de 

acum?  

3) (20p) La o librărie s-au adus 62  truse cu două, trei şi patru creioane, în total 

210 creioane. Ştiind că numărul truselor de 4 creioane este de trei ori mai 

mare decât al celor cu 2 creioane, aflaţi numărul truselor de fiecare fel. 

4) (20p) Suma a 4 numere naturale este 157. Împărţind pe rând primul număr la 

suma dintre al doilea şi al treilea, apoi împărțind al doilea număr la suma 

dintre al treilea şi al patrulea, se obţine de fiecare dată câtul 2 şi restul 1. Ştiind 

că ultimele două numere sunt consecutive, aflaţi cele patru numere. 

5) (20p) Pe o tablă sunt scrise numerele 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 2017.  Se 

colorează cu roşu numerele pare şi cu albastru cele impare. 

a) Care este al 61-lea număr colorat cu roşu? 

b) Calculaţi suma primelor 100 numere albastre. 

 

 

 

 

 

 

 
Notă:  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru este de 60 de minute. 
 

 

 



                                                                            
 

Concursul Leris - Matematică 
                                           (model de subiect - 5) 

 

1) (20p) Aflaţi numărul a care verifică egalitatea: {450-[1550-10·(a-12)]:4}:5=15. 

2) (10p) La intrarea în clasa pregătitoare Elena avea 6 ani, iar părinţii ei aveau 

împreună 62 de ani. Dacă împărţim suma vârstelor actuale ale celor trei la 

vârsta actuală a Elenei, obţinem câtul 7 ṣi restul 6. Care este vârsta actuală a 

Elenei? 

3) (20p) Se știe că a, b , c sunt trei numere naturale astfel încât a + b = 23 și 2a + 

c = 35.  

            a) Calculați suma 8a + 2b + 3c;  

             b) Calculați numerele a, b, c, în cazul în care două dintre ele sunt egale. 

      4)  (20p) Suma a trei numere natural este 104. Al doilea număr este cu 3 mai 

mare decât dublul primului  număr, iar al   treilea  de 3 ori mai mic decât diferența 

primelor două numere.  Aflați numerele. 

      5)  (20p) Se consideră șirul numerelor naturale de 9 cifre, fiecare număr având 

suma cifrelor egală cu 19.  

          a) Scrieți cel mai mic și cel mai mare număr din acest șir; 

          b) Dacă numerele din șir ar fi scrise în ordine crescătoare, aflați numerele de pe 

locurile  

              11, respectiv 27. 

 

 

 

 

 

 

 
Notă:  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru este de 60 de minute. 
 

 

 



                                                                            
 

Indicații și soluții 

Model subiect - 1 

 

1) a=4 

2) Ana are 8 ani, Bianca 28 ani, iar Corina are 20 de ani. 

3)   Dacă împărțitorul este 8, numerele sunt  55, 63, 75,71, 79, 87, 95 

      Dacă împărțitorul este 9,  numerele sunt  52, 61, 70, 79, 88, 97 

4) 90a b c+ + =  iar după transferuri pe cele trei rafturi vor fi : 2, : 2 : 4a b b c+ + şi 

respectiv  

3 : 4c cărţi.  Deci : 2 : 2 : 4 : 4 4a b b c a c c a+ = + ⇒ = ⇒ =  iar 

: 2 : 4 3 : 4 : 2 2 : 4 : 2b c c b c c+ = ⋅ ⇒ = = de unde  rezultă că b c= . 

Acum, prin înlocuire în prima relație obţinem 4 4 90 10, 40a a a a b c+ + = ⇒ = = =  

 5)  a) Grupăm termenii şirului cate trei şi îi aranjam pe linii astfel: 

                                             1         4          7 

                                             8        11        14 

                                            15       18        21 

                                            22       25        28   

                                            29       ....        .... 

                                             ................................... 

   Pe fiecare coloană, fiecare număr este cu 7 mai mare decât precedentul, iar pe linia 

n  numerele sunt de forma ( ) ( )7 1 1,7 1 4,7n n n⋅ − + ⋅ − + ⋅ . Următorii patru termeni ai 

şirului sunt 32, 35, 36, 39 

  b)  2020:3=673, rest 1, deci trebuie să avem 673 linii complete şi încă un număr  din 

linia 674.   

   Numărul de pe locul 2020 este 4712. 

 

 

 

 

 

  



                                                                            
 

Model subiect - 2 

 

1) a+b=12. 

2) 20=4×5; celelalte 998 numere sunt toate egale cu 1. Suma cerută este 

998+4+5=1007. 

          Dar 20=2×2×5; celelalte 997 numere sunt 1. Suma cerută este 

997+2+2+5=1006.  

           Concluzie: cea mai mică valoare a sumei celor o mie de numere este 1006. 

3) 404, 606, 808 

4) a) 49. b) 998. c) Deoarece  n și n+1 au suma cifrelor un număr care se împarte 

exact la 13  ultima cifră a lui  n va fi 9. Un exemplu poate fi  n = 48999 (are 

suma cifrelor 39) iar  n+1 = 49000 are   suma cifrelor 13. 

5) a)   249·5=1245 

             b)    5 + 10 + 15 +…+ 245 = 5× (1+2+3+…+49) = 6125 

            c) Primul termen cu această proprietate trebuie sa aibă cît mai puține cifre, 

ceea ce implică cât mai multe cifre 9. De exemplu: numărul 299990 face parte din șir 

și are suma cifrelor 38.  

             Numai că suma 2+9=11 poate fi scrisă ca 6+5=11, ceea ce conduce la scăderea 

numărului de  cifre (de la 6 la 5).  Astfel se obține numărul 69995, primul din șir cu 

proprietatea cerută. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

Model subiect - 3 

 

1) Dacă a=1, atunci b=1, c=3 iar dacă a=2, atunci b=c=0 

2) 72 de nuci 

3) 17 băieți și 11 fete 

4) Evident persoana s-a născut într-un an de forma 19𝑥𝑥𝑥𝑥������� , unde x poate fi 5, 6, 7, 8 

sau 9. Dacă anul nașterii ar fi de forma 20𝑎𝑎𝑎𝑎�������, produsul cifrelor anului nașterii ar fi 0. 

Din enunț avem: 2053 − 19𝑥𝑥𝑥𝑥������� = 1 · 9 · 𝑥𝑥 · 𝑥𝑥. După calcule, obținem 153 = 9 · 𝑥𝑥 · 𝑥𝑥 +

10𝑥𝑥 + 𝑥𝑥. Înlocuind x cu 5, 6, 7, 8, 9, obținem doar anul 1981. 

5)  a) Numărul 150 apare de două ori pe fiecare dintre liniile 75,76,…1010 

     b) 2 2 (4 6 ... 300)S = + ⋅ + + +   și se calculează ușor. 

 

  



                                                                            
 

Model subiect - 4 

 

     1) x=2020 

     2) Notăm cu c vârsta actuală a copilului şi cu t vârsta actuală a tatălui. 

4 : 3 3 12c t t c+ = ⇒ = + şi  cum  52 3 12 52 10, 42c t c c c t+ = ⇒ + + = ⇒ = = . Peste 32 de 

ani, tatăl va avea 74 ani. 

    3)  Notăm cu a, b, c numărul truselor cu 2, 3 şi  respectiv  4 creioane. Din enunţ 

ştim că: 

        62; 2 3 4 210; 3a b c a b c c a+ + = + + = = . Prin înlocuire, primele două relaţii devin  

        4 62b a+ = şi 3 14 210b a+ = deci 12, 14, 36a b c= = = . 

    4) ( ) ( )2 1; 2 1; 157a b c b c d a b c d= + + = + + + + + = . Înlocuind în ultima relaţie 

obţinem  

      9 7 4 157c d+ + = . Dacă 1 9 7 11 157 16 146d c c c c= + ⇒ + + = ⇒ = , nu convine. 

       Dacă 1 16 13 157 9, 10, 39, 99c d d d c b a= + ⇒ + = ⇒ = = = =  

   5) a) Formăm şirul numerelor roşii: 4, 10, 16, ….Deci pasul este 6 iar al 61-lea 

termen al şirului este egal cu 4 6 60 364+ ⋅ = . 

      b) Formăm şirul numerelor albastre: 1,7,13,…. Al 100-lea termen este 

1 6 99 595+ ⋅ = . 

          Suma cerută este  ( )1 595 100 : 2 29800S = + ⋅ = . 

 

 

 

 

  



                                                                            
 

Model subiect - 5 

 

1) 1550 − 10 · (𝑎𝑎 − 12) = 1500 ⇔ (𝑎𝑎 − 12) = 5 ⇔a = 17. 

2) Fie (6+x) vârsta actuală a Elenei. Atunci suma vârstelor părinților (cele actuale) 

este (62+2x). Obținem 6+x+62+2·x=7· (x+6)+6 ⇒x=5. Vâsta actuală a Elenei 

este 11 ani. 

3) a) Din a + b = 23 ⇒ 2a + 2b = 46. Din 2a + c = 35 ⇒ 6a + 3c = 105. Atunci 6a + 

2b + 3c  = (2a +   2b) + (6a + 3c) = 46 +   105 = 151.  

         b) a + b = 23 ⇒ a ≠ b; 2a + c =35 ⇒ a ≠ c. Dacă b=c, atunci din a + c =23 și 2a + 

c = 35 ⇒     a = 12; b = c = 11.  

4) Fie numerele a, b, c. Din enunț rezultă că : a + b+ c=104; b = 2a + 3 si c = ( b – 

a) : 3 sau     c=(a+3):3. Inlocuind in prima egalitate, obtinem: 

a+2a+3+(a+3):3=104 ⇔ 10a+12=312 ⇒  a=30, b=63, c=11. 

    5)  a) Cel mai mic este 10…099 ( 6 de zero), iar cel mai mare este 9910…0 (6 de 

zero). 

         b) Primul număr din șir este 10…099 (6 de zero). Următoarele două sunt 

10…0189 si 10…0198 (cu 5 de zero fiecare). Următoarele trei sunt 10…0279, 

10…0288, 10…0297 (cu 5 de zero fiecare). Următoarele patru sunt 10…0369, 

10…0378, 10…0387, 10…0396, (cu 5 de zero fiecare).  Al 11-lea număr din șir este 

10…0459 (cu 5 de zero). Observăm că cifra sutelor este  un  indicator pentru 

numărarea termenilor așezați în ordine crescătoare. Deoarece 1 + 2 + 3 + 4 + 5   + 6 = 

21, rezultă că al 27-lea număr din șir va fi al 6-lea din grupa celor care au cifra sutelor 

6, adică 10…0684 (cu 5 de zero).  
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