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CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA EUCLID 
ETAPA FINALĂ        08 . 06 . 2013 

Clasa a II-a 
NOTĂ.Toate subiectele sunt obligatorii. La toate subiectele se cer rezolvările complete. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru efectiv 2 ore. 
  
 SUBIECTUL   I ( 30p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 
  
 Ioana are 5 bile numerotate de la 1 la 5 şi aşezate în ordinea 2,3,5,4,1. Ea poate schimba 

ordinea bilelor utilizând „magiile” . „Magia albă” schimbă între ele oricare 2 bile,; „magia 

roşie” schimbă între ele oricare 2 bile alăturate; „magia verde” ia orice bilă şi o pune pe 

locul trei de la dreapta spre stânga, celelalte bile neschimbându-şi ordinea . Un exemplu de 

„magie albă” este 2,3,5,4,1   2,4,5,3,1. Un exemplu de „magie roşie ” este 2,3,5,4,1   

2,5,3,4,1. Un exemplu de „magie verde” este 2,3,5,4,1   2,3,1,5,4. 

(10p) a) Scrieţi un şir de „magii albe”, prin care plecând de la şirul 2,3,5,4,1, Ioana ajunge la şirul 

1,2,3,4,5 . 

(10p) b) Scrieţi un şir de „magii roşii”, prin care plecând de la şirul 2,3,5,4,1, Ioana ajunge la 

şirul 1,2,3,4,5 . 

(10p) c) Scrieţi un şir de „magii verzi”, prin care plecând de la şirul 2,3,5,4,1, Ioana ajunge la 

şirul 1,2,3,4,5 . 

  
 SUBIECTUL   II ( 30p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 
  
 În fiecare pătrăţel din figura alăturată este scrisă cifra 0 sau cifra 1. Se face suma numerelor 

de pe fiecare din cele 3 linii    şi de pe cele 5 coloane    şi se obţin 8 rezultate. 
 

 
(10p) a) Să se completeze o figură cu 0 sau 1 astfel încât cele 8 rezultate să fie egale. 

(10p) b) Să se completeze o figură cu 0 sau 1 astfel încât să obţinem numai rezultatele 1,2,3,4,5. 

(10p) c) Să se completeze o figură cu 0 sau 1 astfel încât să obţinem numai rezultatele 0,1,2,3,4. 

  
 SUBIECTUL  III ( 30p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 
  
   O „operaţie” asupra unui număr natural este una din urmatoarele acţiuni: 

 O1) Tăierea cifrei 2 de la sfârşitul numărului. 

 O2) Schimbarea între ele a celor 2 cifre de la sfârşitul numărului. 

 O3) Adunarea numărului cu 3. 

(10p) a) Ce şir de „operaţii” trebuie să facem pentru a obţine din numărul 34, numărul 5? 

(10p) b) Ce şir de „operaţii” trebuie să facem pentru a obţine din numărul 135, numărul 2? 

(10p) c) Ce şir de „operaţii” trebuie să facem pentru a obţine din numărul 241, numărul 1? 

   Test conceput de Lavinia Savu, Laura Roxana Alexandru, Daniela Barbu şi Mirela Ilie 


