
 

 

Subiecte clasa a VII-a 

Concurs de Matematică Distractivă 

„Vreau să fiu cercetător!” 

ianuarie-februarie 2022 

 

SUBIECTE PENTRU CLASA a VII-a 

Nume și prenume elev: ........................................................................................................ 

Unitatea de învățământ: ..................................................................................................... 

Cadrul didactic coordonator: ............................................................................................. 

 

1. Marc are astăzi întâlnire cu Mihaela în fața cinematografului. Se întâlnește cu ea cu o jumătate de oră mai 

târziu decât joia trecută, când s-au întâlnit cu două ore mai devreme decât luni. Întâlnirea de luni a fost fixată 

cu trei ore mai târziu decât sâmbătă, când a fost la ora 17:00. 

 La ce oră se întâlnește Marc cu Mihaela? (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 

 

2.  Pentru ce valori ale lui x și y , fracția de mai jos este echiunitară? (10 puncte) 

𝟏𝟎

(𝒙 + 𝟏)(𝟐 ∙ 𝒚 + 𝟏)
 

Răspuns: ................................................. 

 

3. Ce figură nu se potrivește cu celelalte? (10 puncte) 

  

 Răspuns: ................................................. 

    

 4.  Se dau trei numere consecutive pare. Suma primelor două este egală cu 

al treilea. Care sunt numerele? (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 

 

 

5. Despre trei elevi se știu următoarele lucruri: 

a) Prenumele lor sunt: Petru, Anghel, Dănuț. 

b) Locuiesc în localități diferite: Vaslui, Bacău, Iași. 

c) Unul este elev în clasa I, altul în clasa a II-a și altul în clasa a III-a. 

d) Cel din clasa I locuiește în Vaslui. 

e) Dănuț este în clasa a II-a. 

f) Anghel este prieten cu cel din clasa a III-a, care locuiește la Bacău. 

Află care clasa și localitatea corespunzătoare fiecărui elev. (10 puncte). 

Răspuns: ............................................................................................................................................... 
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6.  Suma a trei numere este 575. Află numerele, știind că numărul de 3 ori mai mic decât primul este cu 25 

mai mic decât al treilea număr, iar numărul al doilea este cu 50 mai mare decât al treilea. (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 

 

7.  Lui Grivei îi plac numai oasele care se pot împărți în șapte bucăți. Câte oase va mânca acesta? (10 puncte) 

 

Răspuns: ................................................. 

 

8.  Maria, Ana, Diana și Corina stau pe bancă. Diana stă lângă Maria, dar nu stă lângă Corina. Ana nu stă 

lângă Corina. Cine stă lângă Ana? (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 

 

9.  După ce a străbătut un sfert din drumul pe care îl avea de parcurs, unui ciclist i-au rămas cu 12 km mai 

mult decât ceea ce se parcursese. Câți km are tot drumul? (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 

 

10.  Care ar fi rândul de numere cu care ar trebui să se continue piramida? (10 puncte) 

 

Răspuns: ................................................. 
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BAREM CLASA a VII-a 

 

1. = 10 puncte  

Răspuns: 18:30 

2. = 10 puncte ( 2 numere * 5 puncte fiecare) 

Răspuns: x=1, y=2 sau x=9, y=0 

3. = 10 puncte  

Răspuns: F 

4. = 10 puncte ( 3 numere * 3,33 puncte fiecare) 

Răspuns: 2, 4 și 6 

5. = 10 puncte ( 3 afirmații * 3,33 puncte fiecare) 

Răspuns: 

 Petru, clasa a III-a, Bacău 

Dănuț, clasa a II-a, Iași 

Anghel, clasa I, Vaslui 

6. = 10 puncte ( 3 numere * 3,33 puncte fiecare) 

Răspuns: 285, 170, 120 

7. = 10 puncte  

Răspuns: 5 oase 

8. = 10 puncte  

Răspuns: Diana 

9. = 10 puncte  

Răspuns: 24 km 

10. = 10 puncte (6 numere *1,66 puncte) 

Răspuns: 1, 5, 10, 10, 5, 1 

 

PUNCTAJ TOTAL=100 PUNCTE 

 

 

 

 


