
Organizatori: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, Colegiul Naţional “Radu Greceanu”,
Asociaţia Profesorilor de InformaticăINFO-OLT, www.greceanu.ro

Colegiul Naţional “Radu Greceanu”
Concursul Judeţean de Informaticăşi
MatematicăINFO-OLT, Ediţia a I-a, 5-6
mai 2011
Grupa începători: clasa a IV-a

Subiecte Matematică(50 puncte, timp de lucru 90 min.)

Enunţproblemă Punctaj

1. a) Dacăa+b=129 şi b+c=172, calculaţi 5a+12b+7c.
b) Calculaţi suma 5 + 10 + 15 + …+ 2010.

10

2. O bunicăare doi nepoţi. Vârsta bunicii este un număr format din douăcifre. Prima cifrăaratăvârsta
unui nepot, iar cealaltăvîrsta celuilat nepot. Ce vârstăare fiecare, dacăsuma vîrstelor lor este 69?

5

3. Săse calculeze produsul numerelor a şi b, care verificăegalităţile:
[(3+a:2):11+7]×5-9=41 şi [(b+5):4-4]×8+6=14.

5

4. Douăstilouri şi trei creioane costă15 lei. Cinci stilouri şi şase creioane costă36 de lei. Ce rest voi primi
de la 20 lei, dacăvoi cumpăra douăcreioane şi douăstilouri?

5

5. De 1 Martie, Ion a cumpărat trei buchete de flori diferite cu ghiocei, viorele şi respectiv mărgăritar. În
total a cumărat 300 de flori. Când ajunge acasăIon amestecătoate florile şi obţine:

- un buchet cu 100 ghiocei şi viorele, din care 20 viorele;
- un buchet cu 123 de viorele şi mărgăritar, din care 30 mărgăritar;
- un buchet numai cu ghiocei şi mărgăritar, din care numărul de ghiocei este egal cu numărul de zile

a lunii februarie a anului 2011.
Se cere săse determine numărul de flori ale buchetelor iniţiale (ghiocei, viorele şi respectiv mărgăritar)
cumpărate de Ion.

15

6. Reconstituiţi adunarea:
□◊○□ +
□ ◊ ○
□ □ □

◊
___________

2 0 1 1

Înlocuind simbolurile □, ◊, ○ cu cifre.

10

!!!!Subiectele vor fi rezolvate numai pe foaia tipizată, creatăspecial pentru acest concurs.
Succes!!!!

Subiectele au fost selectate şi/sau compuse de prof. Ion Guşatu, prof. Doru Anastasiu Popescu,
C. N. “Radu Greceanu”, Slatina.
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Colegiul Naţional “Radu Greceanu”
Concursul Judeţean de Informaticăşi
MatematicăINFO-OLT, Ediţia a I-a, 5-6
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Grupa începători: clasa a IV-a

Subiecte Informatică(50 puncte, timp de lucru 90 min.)
Enunţproblemă(se va rezolva numai una dintre următoarele probleme) Punctaj

Paint
Creaţi un fişier, cu numele şi prenumele vostru urmat de cifra 4, în Paint (exemplu: dacăvă
numiţi Pop Ion, salvaţi cu numele popion4.bmp) care săconţinăcel puţin 6 figuri geometrice
umplute cu culori diferite, sub fiecare figurăse va scrie denumirea ei. În stanga sus se scrie
numele şi şcoala voastră.

Pentru salvarea
corectăa
fişierului se
primesc 2
puncte.
Pentru fiecare
figurărealizată
corect se acordă
câte 5 puncte.
Scrierea corectă
a numelui figurii
este punctatăcu
câte 3 puncte

Programare
Se dau 3 numere naturale în variabilele a, b, c cu cel mult 4 cifre. Se cere săse afişeze pe

ecran:
1. valoarea expresiei a·b + a·c + b·c
2. ultima cifrăa sumei a +b + c
3. cel mai mare număr dintre a + b, a + c, b + c.

Exemplu.
Se dau: Se afişează:
a = 4 72
b = 6 5
c = 5 11

Compilare
program 5
puncte.
Pentru fiecare
subpunct
rezolvat corect se
acordăcâte 15
puncte.

!!!!Subiectele vor fi rezolvate numai pe foaia tipizată, creatăspecial pentru acest concurs.
Succes!!!!

Subiectele au fost selectate şi/sau compuse de prof. Bălan Violeta, prof. Doru Anastasiu
Popescu, C. N. “Radu Greceanu”, Slatina.


