
GRUPA INCEPATORI 

1. La ieșireadin Slatina, dupătrecerealacului de acumulare a Râului Olt pepodsaaflă un grup de 

păsări, numărulacestorafiind 100. Înacestgrup se aflăalebede, bberzeșicgâște. La un moment 

vin 10 lebede, pleacă 20 berzeși vin 9 gâște, astfel se obțin un număregal de  lebede, 

berzeșigâște. Se ceresă se determinenumărulinițial de lebede, berze, respectivgâște: a, b, c. 

Rezolvare: 

a+b+c=100 

a+10=b-20=c+9=k 

a=k-10 

b=k+20 

c=k-9 

3k+1=100   k=33  a=23, b=53, c=24 

2. Calculati: 

       
                     

                          
    

Rezolvare: 5×5×5: 
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3. Catenumere de forma              satisfac  egalitatea:  

                      

Justificatiraspunsul! 

Rezolvare: 

        -        =297 

        -        =100 a+10 b+c-100 c-10 b-a 

        -        =99 a-99 c=297|:99 

a-c=3 

a≠0; c≠0 

b=0,1,...,9 

numerele sunt:401, 502, 603, 704, 805, 906, 411, 512, 613,..., 916, 421, 522, 623, ..., 

996→10 6=60 numere 

4. Suma a 3 numerenaturale este 197. Al treilea este jumatatedinprimul, iardiferentadintre 

al doilea si primulimpartita la sumadintreprimul si al treilea da catul 3 si restul 1.  Sa se 

aflenumerele. 

Rezolvare :a+b+c=197 

a=2c 

(b-a):(a+c)=3 rest 1 

(b-2c):(2c+c)=3 rest 1 

(b-2c):3c=3 rest 1 

b-2c=3c 3+1 

b-2c=9c+1 

b-11c=1 

b=11c+1 

a+b+c=197 

2c+11c+1+c=197 

14c+1=197 

14c=196 

c=14 

a=2c=2 14=28 

b=11c+1=11 14+1=155 



5. Un melc se aflaintr-ofantana la o adancime de 11 m. De la ora 6 dimineata pana la ora 6 

seara el urca 2 m, iar de la ora 6 seara pana la ora 6 dimineatacoboara 1 m. 

Dacaincepesaurceintr-ozi de luni, la ora 6 dimineata, aflatiziua si oracandmelculiese la 

suprafata. 

Rezolvare : 

I zimelculurcă 2m, coboară 1m →înaintează 1m 

AII-azimelculurcă 2m, coboară 1m →înaintează 1m 

. 

. 

. 

AIX-a zimelculurcă 2m, coboară 1m →înaintează 1m 

      ↓ 

Melcul a parcurs 9m. 

aX-a zimelculurcă 2m  

      ↓ 

Melcul a parcurscei 11m. →A terminat de parcursdrumul la ora 6 seara 

Dacămelculîncepesăurceîntr-o zi de lunișiparcurgereatraseului a durat 10 zile→Melculiese la 

suprafațămiercuri la 6 seara. 

 


