
 
 

CalculaYi 
1+2+3+....+


2013 AflaYi necunoscuta
3 (3 3) 3x


   


2013

Câte fracYii supraunitare
au num<r<torul ? 


2013

Câte elemente are mulYimea
N / , }?x x este par x     


2013

AflaYi trei numere
 naturale consecutive 
care ausuma .


 


2013

CalculaYi 
0,


20,13 2013䐀 䐚 䐀

AflaYi ultima cifr< 
   a lui .20132013

 este  
 num<r prim?
2013

Un unghi exterior al unui triunghi 
isoscel are m<sura ’. AflaYi 
m<surile unghiurilor al<turate bazei.

2013

ScrieYi o proporYie cu toYi termenii numere 
naturale diferite, produsul lor fiind .2013

CalculaYi m<surile unghiurilor unui   
triunghi care are dou< laturi de 671 
cm, iar perimetrul este  cm.2013

Împ<rYiYi  în trei    
p<rYi direct proporYionale
cu numerele 4; 13;16. 

2013

 În 〉 ABC m <A
=30° şi AB=
 cm. AflaYi distanYa  
de la B la AC.






2013

Dup< o scumpire cu 83%
un PC cost<  lei. Cât 
costa înainte de scumpire?

2013

În 〉 DEF, DE=  cm,   
bisectoarea lui <E şi paralela 
prin D la EF sunt concurente
în A. CalculaYi AD.

2013

193 3 (-1)  este  p<trat perfect?  2013

1342
ComparaYi

3 şi 




2013

Care din cifrele 
 au 

axa de simetrie?
2, 0, 1, 3

CalculaYi cu 
dou< zecimale exacte.

 2013

Câte numere naturale pare 

de forma a b exist<?2013

1 2014
1CalculaYi 


  

 

 2013
2013

Ar<taYi c< în<lYimea unui
triunghi echilateral cu
latura  cm este mai 
mic< de 1750 cm.


2013

2
RezolvaYi ecuaYia

( )( ) ( )x x x

   2013 2013 2013

CalculaYi latura unui p<trat, dac<
distanYa de la mijlocul unei laturi
la o diagonal< este  cm.2013

9
t =

= 10

StabiliYi dac<

g



 
2,013

2013

〉DEF 〉ACB. EF=  cm, DF=121
 cm, AB=11 cm. CalculaYi BC.

 2013

AflaYi media aritmetic< şi media geometric<
a numerelor  47  şi 47 . 2013 2013

Un triunghi dreptunghic are
ipotenuza   cm şi sinusul

1unui unghi  . CalculaYi

lungimile proiecYiilor 
catetelor pe ipotenuz<.

2013

2013

AflaYi un num<r real care 
are  treimea cu  mai 
mic< decât jum<tatea.

 2013

Dac< o roat< are circumferinYa
 cm, cât este diametrul? 2013

( ) este raYional?   20132013 Câte numere naturale se afl< 
în intervalul ( ; ]?  2013

CalculaYi muchia unui cub 
care are diagonala  cm.2013 3

DescompuneYi în factori
   .x x 2013 2013

Se dau  puncte în spaYiu.Care este num<rul maxim 
de drepte care pot fi trasate prin câte dou< din ele?

2013

1 1 1 1 1
+ + + + .....

29 60 93 128
 CalculaYi

2013

 

Ar<taYi c<  2 1
nu este num<r prim.


2013

CalculaYi în<lYimea unui tetraedru regulat,
care are apotema unei feYe  cm .2013

http://sorinborodi.ro 
 

  Hai la drum cu 2013 ! 
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