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Clasele VII-VIII Cangurul � concursul la care alegi singur subiectul!

1. Dintre numerele urmãtoare, care este par?
A) 2009 B) 2 + 0 + 0 + 9 C) 200 � 9 D) 200 D 9       E) 200 + 9

2. Steaua din imagine este formatã din 12 triunghiuleþe echilaterale identice. Perimetrul
stelei este de 36 cm. Care este perimetrul hexagonului colorat?
A) 6 cm B) 12 cm C) 18 cm D) 24 cm       E) 36 cm

5. Harry duce corespondenþa pe Strada Lungã. El trebuie sã transmitã câte un plic
pentru toate casele care au numere impare. Prima casã are numãrul 15, iar ultima are
numãrul 53. La câte case a transmis Harry corespondenþa?
A) 19 B) 20 C) 38 D) 39       E) 53

4. Aria pãtratului mare este 1. Care este aria pãtrãþelului mic negru?
A) �� B) ��� C) ��� D) ���� E) �����

7. Liftul poate transporta 12 adulþi sau 20 de copii. Care este numãrul maxim de copii ce pot urca cu 9 adulþi?
A) 3 B) 23 C) 5 D) 11       E) 8

3. Daniel scrie pe un DVD un fiºier ce are dimensiunea de 4197,6 MB. Dacã selecteazã viteza de scriere 1x,
constatã cã scrierea dureazã 53 min. Cât va dura scrierea, dacã va selecta 18x?
A) 23,76 min B) 2,94 min C) 1,32 min D) 1425,6 s E) 954 s

6. În câte ore se formeazã numãrul de leucocite dintr-un mm3 de sânge, dacã leucocitele se multiplicã sub
acþiunea hormonului timic cu o ratã de 20 celule / 30 minute (leucocite: 4000 � 8000 / mm3)?
A) 50 ore B) 75 ore C) 250 ore
D) Între 6000 ºi 12000 ore. E) Între 100 ºi 200 ore.

F.I.E.S. ºi I.D.E.E. pregãtesc un program prin care fiecare participant va primi în mod personal,
pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrilor sale la concursurile Cangurul. Pentru aceasta vã rugãm
sã completaþi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã formatã din 4 litere sau spaþii albe cu
care veþi putea accesa aceastã analizã pe site-ul www.cangurul.ro.

ATENÞIE! Foaia de rãspuns conþine o nouã coloanã numitã �Sigur?�. Dacã este bifat cerculeþul
�Sigur?� din dreptul unei întrebãri ºi rãspunsul este corect, se obþine încã 1 punct în plus faþã de punctajul
problemei. Dacã însã este bifat cerculeþul �Sigur?� ºi rãspunsul este greºit, se pierd încã 2 puncte.

Dacã a fost bifat un rãspuns greºit ºi s-a observat greºeala, pot fi bifate cerculeþele corespunzãtoarerãspunsurilor greºite ºi lãsat nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului bun.

Testul conþine 30 de probleme de matematicã ºi 10 probleme de ºtiinþe (marcate cu roºu).
Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, cele de la 21 la 30

câte 5 puncte, iar cele de la 31 la 40 din nou câte 4 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Se vor lua în calcul numai primele 30 de întrebãri la care se indicã un rãspuns valabil (nu ºi cele

la care nu aþi bifat niciun rãspuns, sau cele la care aþi bifat 2, 3 sau 5 rãspunsuri). Puteþi obþine mai
multe puncte dacã abordaþi problemele 11-40, dar riscaþi sã pierdeþi timp cu probleme mai grele.

8. În imagine este prezentat un corp având 6 feþe triunghiulare. Fiecãrei feþe îi corespunde
suma numerelor ataºate celor trei vârfuri. Dacã toate aceste sume ale feþelor sunt egale ºi
douã dintre numere, 1 ºi 5, sunt poziþionate ca în figurã, care este suma celor 5 numere
ataºate vârfurilor?
A) 6 B) 9 C) 17 D) 54 E) Nu se poate determina.

9. Dan observã cã bucata de lemn de 100 g dezlocuieºte 18 ml de apã când pluteºte liber, respectiv, 27 ml,
când aºazã pe ea mai multe monezi ºi este gata-gata sã se scufunde. Ce masã maximã pot atinge monezile care
menþin bucata de lemn la suprafaþã?
A) 50 g B) 18 g C) 27 g D) 9 g E) 5 g
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16. Fracþiile ��  ºi ��  sunt marcate pe axa numerelor. Unde este situatã fracþia �� ?

A) a B) b C) c D) d           E) e
17. Pe o insulã populatã de nobili ºi mincinoºi, 25 de oameni stau la coadã. Fiecare, cu excepþia primei

persoane, zice cã persoana aflatã la coadã în faþa lui este mincinoasã, iar prima persoanã din coadã zice cã toþi
cei din spatele lui sunt mincinoºi. Câþi mincinoºi stau la coadã? (Nobilii întotdeauna spun adevãrul, iar mincinoºii
mint întotdeauna)
A) 0 B) 12 C) 13 D) 25                        E) Imposibil de aflat.

13. În tabãra de la Poiana Pinului, Vlad primeºte o masã alimentarã de 1 kg pe zi. Aceasta conþine 10% lipide
care, prin ardere biochimicã, degajã 45 kcal/g. Corpul reþine numai 25% din aportul caloric. Care va fi masa
suplimentarã a corpului lui Vlad dupã o sãptãmânã? Se considerã cã 500 kcal este echivalent cu o creºtere în
masã de 100 g ºi cã numai lipidele au aport energetic.
A) 6,3 kg B) 0,225 kg C) 1,575 kg D) 157,5 kg E) 7 kg

11. Pentru a antrena foaia de hârtie A4 (300x210 mm), o imprimantã cu jet de cernealã
foloseºte un tambur cu razã 5/  cm. În cartea tehnicã a imprimantei este menþionatã viteza de
listare alb-negru de 8 pagini pe minut ºi de listare color, 5 pagini/ minut. Câte rotaþii efectueazã tamburul, pentru
a lista 6 pagini alb-negru ºi 4 pagini color? Cât timp dureazã listarea?
A) 21 rotaþii, 93 s B) 30 rotaþii, 120 s C) 30 rotaþii, 93 s D) 21 rotaþii, 120 s E) 3 rotaþii, 93 s

15. La petrecere sunt 4 bãieþi ºi 4 fete. Bãieþii danseazã numai cu fete ºi fetele danseazã numai cu bãieþi. La
sfârºitul petrecerii i-am întrebat pe toþi cu câþi parteneri au dansat. Bãieþii au zis, pe rând: 3, 1, 2, 2. Trei fete au
zis, pe rând: 2, 2, 2. Ce numãr a zis a patra fatã?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 7

14. Ann are 8 piese de jigsawpuzzle.

Ea alege trei dintre aceste piese ºi formeazã un pãtrat de 9 pãtrãþele. În câte moduri diferite
poate alege piesele?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

10. Trei tãieturi drepte împart un cub în 8 paralelipipede. Care este raportul între suprafaþa
totalã a celor 8 paralelipipede ºi suprafaþa cubului iniþial?
A) 1 : 1 B) 4 : 3 C) 3 : 2 D) 2 : 1 E) 4 : 1

12. Vrãjitorul Merlin a transformat figura X
în figura Y. În care dintre figurile urmãtoare va
fi transformatã figura G, dupã aceeaºi regulã?

A) B) C) D) E) 

18. Pornind din punctul P, o furnicuþã se deplaseazã pe muchia cubului în sensul sãgeþii.
Ajunsã în capãt, ea are de ales: merge spre dreapta sau spre stânga. La capãtul celei de-a doua
muchii, iar are de ales; ºi aºa mai departe. Ea alege alternativ dreapta ºi stânga. Dupã câte
muchii parcurse ajunge din nou în punctul P?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 12 E) 24
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21. Dacã suprapun peste o placã triunghiularã o placã pãtratã 6 cm D 6 cm, pot acoperi 60% din ea. Dacã
suprapun placa triunghiularã peste placa pãtratã, pot acoperi ��  din ea. Care este aria plãcii triunghiulare?
A) 21,6 cm2        B) 24 cm2 C) 36 cm2 D) 40 cm2   E) 60 cm2

29. În ���! , mãsura unghiului B este de 20° ºi mãsura unghiului C este de 40°. Lungimea bisectoarei
unghiului A este 2. Aflaþi BC � AB.
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 4 E) Imposibil de aflat.

23. Nick mãsoarã unghiurile a douã triunghiuri � unul ascuþitunghic ºi unul obtuzunghic. El îºi aminteºte
mãsurile a patru dintre aceste unghiuri: 120°, 80°, 55° ºi 10°. Care este cel mai mic unghi al triunghiului
ascuþitunghic?
A) 5° B) 10° C) 45° D) 55° E) Sunt mai multe posibilitãþi.

24. În egalitatea � � � � � � � �� � 	 

" " " " # " "
" " "

 literele diferite reprezintã cifre diferite ºi aceeaºi literã reprezintã o
aceeaºi cifrã. Câte valori diferite poate avea produsul T · H · R · E · E?
A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 3024

20. Vreau sã colorez pãtrãþelele din grila alãturatã folosind culorile P, Q, R ºi S, astfel
încât oricare douã pãtrãþele vecine sã aibã culori diferite (pãtrãþelele cu un vârf comun se
considerã vecine). Unele pãtrãþele sunt deja colorate, ca în figurã. Ce posibilitãþi de colorare
ale pãtrãþelului haºurat existã?
A) numai Q B) numai R C) numai S D) R sau S
E) Nu se poate ºti.

25. La un liceu au fost înscriºi 131 de elevi în clasa a IX-a, la trei profiluri. Se ºtie cã sunt un numãr egal de
clase pe profil, iar clasele corespunzãtoare a douã profiluri sunt complet ocupate. Dacã suprafaþa fiecãrei clase este
50 m2, ºi numãrul maxim de elevi în clasã este 25, iar cel minim este 15, care este numãrul mediu de elevi/m2 în
fiecare tip de clasã?
A) 0,5; 0,32; 0,3 B) 0,436 C) 0,5 D) 3 E) 0,5; 0,64

27. Vineri a scris pe nisip ºiruri de numere naturale diferite, mai mici decât 11. Robinson Crusoe a examinat
aceste ºiruri ºi a observat cu satisfacþie cã, în fiecare pereche de numere vecine, unul dintre numere este divizibil
cu celãlalt. Câþi termeni conþine cel mai lung ºir scris de Vineri?
A) 4 B) 3 C) Oricât de mulþi. D) 9 E) 10

26. Câte numere de 10 cifre formate numai cu cifrele 1, 2 sau 3 existã, astfel încât oricare douã cifre vecine
sã difere prin 1?
A) 0 B) 32 C) 64 D) 1 E) 3100

19. Toþi divizorii numãrului N, diferiþi de N ºi 1, sunt scriºi în linie. Cel mai mare divizor de pe linie este de
45 de ori mai mare decât cel mai mic. Câte numere naturale satisfac aceastã condiþie?
A) 0        B) 6 C) 2 D) 45 E) O infinitate.

22. Dimineaþã, la 6:15, Fantoma a vizitat castelul ºi a fãcut ca limbile ceasului, care arãtau corect ora, sã
meargã în sens invers, dar cu aceeaºi vitezã. Fantoma a reapãrut la 19:30. Ce orã arãta ceasul când a reapãrut
Fantoma?
A) 17:00 B) 19:30 C) 5:00 D) 13:15 E) 5:16

28. În 100 g de soluþie sunt dizolvate NaCl ºi KBr, în raport
molar de 2 : 1. În aceastã soluþie se mãsoarã o proprietate, A, a
ionului Br�, valoarea determinatã fiind A = 0,027. Reprezentarea
acestei proprietãþi pentru diferite concentraþii ale ionului Br� se
poate observa în graficul alãturat (ANa = 23, ACl = 35,5, AK = 39,
ABr = 80). În ce masã de apã s-au dizolvat sãrurile?
A) 100 g B) 23,6 g C) 76,4 g
D) 72,3 g E) 44,4 g
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33. O probã de apã mineralã conþine 2,4 mg Mg2+/litru (AMg = 24). Numãrul
acestor ioni din 100 ml de apã mineralã este:
A) 10-5 B) 0,01 C) 6,022 · 1018                D) 1,44 · 1020            E) 6,022 · 1021

35. Vlad trebuie sã obþinã 100 g de sirop de zahãr de concentraþie maximã. Dacã solubilitatea zahãrului este
de 130 g zahãr/100 g apã la 50° C, atunci masa de zahãr utilizatã de Vlad este:
A) 56,52 g B) 130 g C) 176,92 g D) 230 g E) 200 g

37. Daniel trebuie sã capteze într-un vas de sticlã un volum de 1,12 ml de gaz degajat în urma reacþiei dintre apã ºi o
bobiþã de sodiu cu masa x. Volumul unui mol de gaz în condiþii normale este de 22,4 l (ANa = 23). Valoarea lui x este:
A) 5×10-2 moli B) 2,3 g C) 4,6 mg D) 23 mg E) 2,3 mg

34. În imagine este prezentat un poligon cu 9 laturi. Care este mãsura unghiului X?
A) 40° B) 45° C) 120° D) 90° E) 60°

30. Un pãtrat este împãrþit în 2009 pãtrãþele având lungimile laturilor numere întregi. Care este cea mai micã
lungime posibilã a laturii pãtratului iniþial?
A) 44 B) 45 C) 46 D) 503 E) Nu este posibil sã fie împãrþit pãtratul în 2009 pãtrãþele.

39. A câta parte din pãtrat este haºuratã?
A) �� B) 1 C) ��� $ D) � E) ��

36. Care dintre urmãtoarele figuri
se pot desface în cel puþin douã
piese, fãrã a fi tãiate?
A) I, III, IV ºi V     B) III, IV ºi V
C) I, III ºi V           D) I ºi V
E) Nici una dintre ele.

31. Produsul a patru numere naturale diferite este 100. Care este suma lor?
A) 100 B) 14 C) 30 D) 18 E) 20

32. În figurã, QSR este o dreaptã, ��� � ����� # %  ºi PQ = PS = RS. Care este
mãrimea unghiului QPR?
A) 36° B) 42° C) 54° D) 57° E) 84°

40. Primele trei modele din ºir sunt reprezentate în imagine.
Fãrã a include decupajul, câte pãtrãþele conþine cea de-a 10-a
figurã din ºir?
A) 36 B) 196 C) 104
D) 92 E) 100

38. Ce figurã nu poate fi obþinutã din cele douã piese de domino alãturate ?        

A) B) C) D) E)  


