
Clasele VII-VIII

1. Care dintre urmãtoarele numere este cel mai mare?
A) 20111 B) 12011 C) 1 D 2011 D) 1 + 2011 E) 1 : 2011

2. Elsa se joacã cu 5 cuburi. Câte feþe au acestea în total?
A) 15 B) 25 C) 20 D) 5 E) 30

4. La concursul �Invers�, participanþii trebuie sã împartã în loc sã înmulþeascã ºi sã scadã în loc sã adune.
Care este rezultatul exerciþiului 12 D 3 + 4 D 2 propus în acest concurs?
A) 2 B) 6 C) 44 D) 28 E) 0

5. Dintre toate numerele de 3 cifre care au suma cifrelor egalã cu 8, le alegem pe cel mai mare ºi pe cel mai
mic. Cât este suma acestor douã numere?
A) 808 B) 907 C) 1099 D) 916 E) 8

6. În imaginea alãturatã este desenatã o piesã în formã de L. Se adaugã încã un pãtrãþel astfel încât
figura obþinutã sã aibã o axã de simetrie. În câte moduri poate fi adãugat pãtrãþelul?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 11

9. ���� ����� ������ �����
 

!
 

A) 0,01 B) 0,1 C) 1           D) 10             E) 0,2011

3. Ce parte ocupã nucleul într-un atom? Diametrul atomului este de 10-8 cm, al nucleului de 10-18 km, iar
volumele sunt proporþionale cu puterea a treia a razelor.
A) 0 % B) 10-15 % C) 10-5 % D) 10-13 % E) 1017 %

7. Câþi atomi de hidrogen încap într-un pãtrat de pe foaia caietului de matematicã (într-un strat)?
Diametrul unui atom este de 0,1 nm (1 nm = 10-9 m).
A) 250 B) 25·1014 C) 1016 D) 5·107 E) 4·10-16

8. Am fotografiat ieri tabela electronicã din aeroportul Otopeni. Astãzi
am fotografiat din nou aceeaºi tabelã, dar din cauza unui cãlãtor care a
intrat în cadru o parte din imagine nu se vede.

Ce orã ar fi trebuit sã arate ceasul de pe ecran?
A) 11:43:41          B) 23:41:43 C) 21:43:41
D) 11:43:17          E) 13:17:43
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10. Plecând de pe loc, un automobil îºi mãreºte viteza timp de 10 s, cu câte 3 m/s în fiecare secundã, circulã
cu vitezã constantã timp de 20 s, încetineºte uniform în 10 s, apoi se opreºte. Graficul miºcãrii este:

A) B) C) D) E) 
11. În campionatul de fotbal, F.C. Poiana a dat trei goluri ºi a primit un singur gol. Echipa a câºtigat primul

meci, a terminat la egalitate al doilea meci ºi a pierdut ultimul meci. Cu ce scor a câºtigat F.C. Poiana primul
meci?
A) 2:1 B) 3:0 C) 1:0 D) 3:1          E) Nu sunt suficiente date pentru a rãspunde.



18. Oana realizeazã diferite ornamente cu piesele jocului Blocus. Jocul are o singurã
regulã: piesele nu se pot suprapune. Astãzi, Oana a reuºit sã facã ornamentul din figurã,
utilizând numai piese identice. Alege tipul de piesã pe care Oana, sigur, nu a folosit-o!

17. Lista punctajelor obþinute de mine la teste este: 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12, 16. Pot sã ºterg douã dintre aceste
punctaje fãrã a modifica media obþinutã. Care sunt acestea?
A) 16 ºi 17 B) 5 ºi 17 C) 9 ºi 16 D) 10 ºi 12 E) 14 ºi 10

15. O imprimantã cu jet de cernealã are patru cartuºe de câte 100 ml: negru, roºu,
galben, albastru. Câte foi A4, colorate pe dimensiunile indicate în desen, se pot lista,
dacã la o imprimare se consumã aproximativ 3·10-3 ml/cm2 de cernealã?
A) 250 B) 1500 C) 2 D) 200 E) 2000

12. Afiºajul ceasului meu digital aratã acum ora 20:11. Care este numãrul minim de minute
peste care afiºajul va arãta din nou ora numai cu cifrele 0, 1, 1, 2, într-o ordine oarecare?
A) 1 B) 59 C) 50 D) 301 E) 1440

13. Fiecare zonã din diagrama alãturatã este coloratã cu una dintre urmãtoarele
culori: roºu (R), verde (V), albastru (A), galben (G). Oricare douã regiuni care se
învecineazã (au cel puþin o laturã comunã) trebuie sã aibã culori diferite. Care va fi
culoarea regiunii haºurate?
A) roºu B) albastru C) verde D) galben
E) Este imposibil de colorat diagrama respectând regula.

14. Diametrul Soarelui este de aproximativ 400 ori mai mare decât diametrul Lunii. De pe Pãmânt, Soarele ºi
Luna se vãd la fel de mari deoarece Luna este:
A) de 400 ori mai aproape de Pãmânt decât de Soare       B) de 400 ori mai departe de Pãmânt decât de Soare
C) de 400 ori mai departe de Soare decât de Pãmânt        D) de 399 ori mai departe de Soare decât de Pãmânt
E) de 399 ori mai aproape de Soare decât de Pãmânt

16. Pe strada mea sunt 17 case. Eu locuiesc în ultima casã de pe partea dreaptã a strãzii (cu numere pare), la
numãrul 12. Vãrul meu locuieºte în ultima casã de pe partea stângã a strãzii (cu numere impare). La ce numãr
locuieºte el?
A) 5 B) 9 C) 22 D) 17 E) 21

A)  B) C)   D)  E)  

20. În patrulaterul convex ABCD, cu [AB]   [AC], se cunosc urmãtoarele mãsuri de unghiuri: � ! "�� � ����� ,
� ! "�� � ����� , � ! "�� � ����� . Care este mãsura unghiului BDC?

19. Hamsterul Fridolin a pornit spre �Þinutul Laptelui ºi Mierii�.
Pentru a ajunge în acest þinut legendar el trebuie sã traverseze un
sistem de tunele, în care sunt 16 alune aºezate ca în imagine. Care
este numãrul maxim de alune pe care Fridolin le poate lua ca
provizii, ºtiind cã nu are voie sã treacã de douã ori pe un acelaºi
drum sau printr-o aceeaºi intersecþie?
A) 7   B) 13       C) 11        D) 15           E) 16

A) 10° B) 15° C) 20° D) 30° E)  65°



21. Am realizat un cub din hârtie ºi am trasat pe exterior o linie care împarte suprafaþa cubului
în douã pãrþi de arii egale. Cum poate arãta desfãºurata cubului?

23. Myshko a tras cu arcul la þintã (pe figurã sunt reprezentate punctajele fiecãrei
zone). A doua zi el ºi-a amintit doar cã a obþinut în total 99 puncte, cã a lovit zonele de
5 puncte ºi 7 puncte cu acelaºi numãr de sãgeþi ºi cã a ratat þinta în exact 25% din cazuri.
De câte ori a tras Myshko la þintã?
A) 11 B) 16 C) 17 D) 20 E)  24

22. Lali deseneazã un segment DE, de lungime 2, pe o foaie de hârtie. Câte puncte F pot fi desenate pe acea
hârtie, astfel încât triunghiul DEF sã fie dreptunghic ºi sã aibã aria 1?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 3 E) o infinitate

24. Pentru a cântãri cât mai precis praful de aspirinã aflat într-un plic, un farmacist a extras cu o linguriþã
praful din plic pânã când plicul s-a golit ºi a numãrat linguriþele extrase. A repetat acest procedeu de mai multe
ori, obþinând urmãtorul ºir: 32; 33; 32; 37; 33; 32. Linguriþa conþine 9 g de praf. Care este cantitatea de aspirinã
care se aflã, cel mai probabil, în plic?
A) 288 g B) 297 g C) 298,5 g D) 32,4 g E) 291,6 g

25. O foaie de hârtie de formã pãtratã este tãiatã în 6 bucãþi dreptunghiulare, ca în figura
alãturatã. Lungimea totalã a perimetrelor celor 6 bucãþi este 120 cm. Care este suprafaþa foii
de hârtie iniþiale?
A) Sunt prea puþine date.     B) 150 cm2      C) 293,88 cm2      D) 144 cm2       E) 900 cm2

27. Douã broscuþe þestoase, care nu au împlinit nici mãcar 100 de ani, duc o discuþie matematicã.
Evie: �Acum ºapte ani vârsta mea era multiplu de 8, iar peste 8 ani vârsta mea va fi multiplu de 7.�
Raph: �Acum opt ani vârsta mea era multiplu de 7, iar peste 7 ani vârsta mea va fi multiplu de 8.�

Care dintre urmãtoarele afirmaþii ar putea fi adevãratã?
A) Raph este cu 2 ani mai mare decât Evie B) Raph este cu 1 an mai mare decât Evie
C) Raph ºi Evie au aceeaºi vârstã D) Raph este cu 1 an mai mic decât Evie
E) Raph este cu 2 ani mai mic decât Evie

26. Ce vârstã are Maria ºi în ce fazã a bioritmului intelectual se aflã, ºtiind cã a parcurs
225 cicluri (1 ciclu = 23 zile) ale bioritmului intelectual?
A) 14 ani ºi 65 zile; faza negativã B) 14 ani ºi 67 zile; faza negativã
C) 14 ani ºi 62 zile; faza negativã D) 14 ani ºi 62 zile; faza pozitivã
E) Variantele A), B), C), D) sunt false

28. Claviatura unui pian începe ºi se terminã cu clape albe. Pe claviaturã, 21 de clape
albe sunt aºezate numai între clape negre, 30 de clape albe se învecineazã cu câte o
singurã clapã neagrã, iar o clapã albã nu are ca vecine clape negre. Câte clape are pianul?
A) 52 B) 76 C) 77 D) 88 E) 91

A)     B)     C)     D)      E) 



36. Un om a parcurs cu automobilul trei strãzi într-o anumitã ordine, con-
form desenului. Unde a ajuns, faþã de punctul de plecare?
A) 2 km spre sud B) 4 km spre nord       C) 2 km spre sud-vest
D) �� � ��  km spre sud         E) 4 km spre sud

31. Privite de pe Pãmânt, Soarele ºi Luna apar la fel de mari, deºi raportul diametrelor
lor este de aproximativ 400. De la ce distanþã (estimatã în unitãþi de distanþã Pãmânt -
Lunã) o navã a obþinut fotografia alãturatã, a Lunii trecând prin faþa Soarelui?
A) 3 B) 1000 C) 405 D) 5 E) 6

37. Numãrul pozitiv a este mai mic decât 1, iar numãrul b este mai mare decât 1. Care dintre urmãtoarele
expresii are valoarea cea mai mare?
A) a D b B) a + b C) a : b D) b E) ��

40. În figurã sunt desenate douã pãtrate ºi un dreptunghi. Ce mãsurã are unghiul
marcat cu x?
A) 65° B) 21° C) 45° D) 47°             E) 56°

35. Numãrul �� �� �  este divizibil cu 4, 5 ºi 9. Cu cât este egalã suma cifrelor x ºi y?
A) 13 B) 18 C) 9 D) 5 E) 4

29. Figura 1 (fig. 1) este formatã din douã dreptunghiuri. Aceastã
figurã poate fi tãiatã în trei pãrþi care, altfel aranjate, formeazã un
triunghi (fig. 2). Ce lungime are latura marcatã cu x?
A) 24      B) 37          C) 143           D) 35          E) ���

30. Jocul �Vaporul� constã dintr-o grilã 4 D 4, în care programul
calculatorului �ascunde� un vapor dreptunghiular 2 D 1. Când Mark
activeazã cu mouse-ul un pãtrãþel al grilei, acesta se coloreazã cu
roºu, dacã vaporul a fost �atins� (adicã a nimerit unul dintre pãtrãþelele
prin care este reprezentat vaporul) sau cu albastru, dacã locul e gol. Care este numãrul minim de încercãri pe care
le poate face Mark pentru a fi sigur cã ambele pãtrãþele prin care este reprezentat vaporul vor fi colorate?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 15 E) 16

38. Pentru a verifica justeþea unei balanþe, un corp este aºezat alternativ pe talere ºi echilibrat cu etaloane de
81 g, respectiv, 64 g. Atunci, raportul braþelor balanþei, respectiv, masa corpului sunt:
A) 8/9; 5184 g B) 81/64; 72 g C) 81/64; 72,5 g D) 9/8; 72 g E) 1/1; 72 g

34. În figurã sunt 3 pãtrate. Pãtratul din mijloc are vârfurile în mijloacele laturilor pãtratului
mare. Pãtratul mic are vârfurile în mijloacele laturilor pãtratului din mijloc. Aria pãtratului
mic este de 6 cm2. Care este diferenþa între aria pãtratului mare ºi aria pãtratului din mijloc?
A) 6 cm2 B) 4 cm2 C) 12 cm2 D) 42 cm2 E) 18 cm2

32. Marie are 9 perle având greutãþile 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g ºi 9 g. Ea a comandat patru inele,
folosind câte douã perle pentru fiecare. Greutãþile perlelor pentru fiecare dintre cele 4 inele sunt de 17 g, 13 g,
7 g ºi, respectiv, 5 g. Care este greutatea perlei rãmase?
A) 1 g B) 2 g C) 3 g D) 4 g E) 5 g

33. Care este cea mai mare sumã care se poate obþine adunând cifrele de pe afiºajul unui ceas
electronic care aratã orele ºi minutele?
A) 19 B) 21 C) 24 D) 27 E) 36

39. La jocul �Ultimul câºtigã� se folosesc ºapte piese (douã sunt deja aºezate pe tablã, iar
celelalte sunt prezentate mai jos). Regulile jocului sunt: se plaseazã pe tablã diverse piese;
piesele puse pe tablã nu se pot suprapune ºi fiecare piesã trebuie sã acopere complet cinci
pãtrãþele albe; câºtigãtorul este cel care pune ultima piesã, astfel încât sã nu mai poatã fi pusã
niciuna dintre celelalte piese rãmase. E rândul Alinei la mutare. Ce piesã trebuie sã aleagã
dintre cele 5 disponibile, pentru a câºtiga dintr-o mutare?

A) B) C) D)  E) 


