
 
InfoGIM – Clasa a V-a 
Proba de selecție –  Iași, 14 octombrie 2018 
 
Scrieți pe foaia de concurs rezolvările la următoarele exerciții. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
 
1. Fie următorul triunghi de numere: 

Linia 1:  1 

Linia 2:  3     5 

Linia 3:  7     9    11 

Linia 4: 13    15    17   19 

Linia 5: 21    23    25   27   29 

............................ 
a. Care este numărul cu care începe linia 20 din triunghi?                (5 p) 
b. Care este numărul care trebuie înmulțit de trei ori cu el însuși pentru a obține suma tuturor valorilor de pe linia 20?  

       (5 p)    
2. Care este ultima cifră a numărului care se obține prin înmulțirea numărului 2018 cu el însuși de 2018 ori ?(5 p) 

 

3. Se consideră numărul  X = 520360. Amestecând toate cifrele numărului X se pot obține alte numere naturale. 
Câte dintre numerele obținute prin amestecarea cifrelor lui X, au exact 4 cifre?       (5 p)  

 

4. La un joc se așează în cerc 7 copii care au pe tricouri numerele de la 1 la 7.  Jocul constă în 
eliminarea fiecărui al 3-lea copil din cerc, până nu mai rămâne niciunul.  
Completați în desenul alăturat ordinea în care trebuiau să fie așezați inițial copiii, astfel încât, 
pornind de la cel care are pe tricou numărul 1, cei care vor ieși din joc să aibă pe tricouri 
numere în ordine crescătoare ? Numărarea se va face în sensul săgeților din desen.     (5 p) 

 

5. Se consideră şirul 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43,....  Scrieţi al 10-lea termen al şirului.                   (5 p) 
 
6. Câte numere de 3 cifre au produsul cifrelor 0?                  (5 p) 
         

7. Se scriu, în ordine crescătoare,  toate numerele de 4 cifre, alese din mulțimea {5,2,7,4} astfel încât cifrele NU se 
pot repeta în număr. Ce valoare va fi scrisă pe poziția 6, în acest șir?                 (5 p) 
 
8. Se consideră șirul descrescător de mai jos, având un număr maxim cu termeni numere naturale:         

2018, 2010, 2002, 1994, ….    Care este ultimul termen al șirului?                 (5 p) 
 

9. Se consideră șirul format din toate numerele care conțin numai cifrele 0, 1 și 2,  numere scrise în ordine 
crescătoare:   0,1,2,10,11,12, 20,21,22,100,101,102,…  

a. Câte numere de trei cifre conține șirul?                     (5 p) 

b. Ce loc ocupă numărul 1212 în șir?                   (5 p) 
 
10. Într-o urnă sunt 10 bile negre, 9 bile albe și 8 verzi. Se extrage pe rând câte o bilă din urnă, fără a-i vedea 
culoarea. Care este numărul minim de bile ce trebuie extrase pentru a fi siguri că avem: 

a. 2 bile de aceeași culoare;                     (5 p) 
b. 1 bilă neagră;                       (5 p) 

 
11. Notăm cu A % B, restul împărțirii numărului A la numărul nenul B,  cu A / B,  câtul împărțirii lui  A la numărul nenul 
B, cu A * B, produsul a două numere A și B,iar cu A + B, suma a două numere diferite de 0, notate cu A și B. 

a.      Folosind operațiile de mai sus, descrieți o modalitate de a calcula cel mai mare multiplu de A, care este mai mic 
sau egal cu B.                                  (5 p) 
b.      Folosind doar operațiile de mai sus, scrieți o modalitate de a introduce un zero la mijlocul unui număr A, de două 
cifre. De exemplu, dacă A este 25, vrem să obținem cu ajutorul operațiilor de mai sus, valoarea 205.             (5 p) 
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12. În jocul MIND, jucătorul câștigă dacă reușește să îndeplinească cel puțin una dintre cele trei cerințe de mai jos: 

a. Să rezolve corect puzzle-ul dat 
b. Să completeze corect rebusul 
c. Să răspundă corect la cel puțin 5 întrebări surpriză dintre cele primite 

  Dacă le rezolvă pe toate trei, jucătorul primește 100 puncte bonus. 
 
Scrieți deasupra liniilor care unesc afirmațiile încercuite, etichetele necesare de 
forma alăturată, astfel încât, afirmația citită de la stânga la dreapta, să fie adevărată 
dacă:  
 

i) Jucătorul primește punctele bonus                   (5 p) 

 
 

ii) Jucătorul câștigă jocul                      (5 p) 
 

 
iii) Jucătorul nu câștigă jocul                    (5 p) 
 

 
 
13. Analizați algoritmul de mai jos: 

Citeste N 

Daca (N este par)atunci 

A = 2 * N + 1 

 Altfel 

   A = (N – 1) * 2 

Scrie A 

a. Ce va scrie algoritmul dat pentru valoarea N = 1234?                  (5 p) 
b. Ce valoare putem da lui N astfel încât algoritmul să scrie la sfârșit valoarea  2000?                (5 p) 

 
Notă. Se acordă 20 puncte din oficiu. Timp de lucru: 90 minute. 
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