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CONCURSUL JUDETEAN
de matematica si stiinte

“10 pentru 10”
Editia I
Clasa a V- a
I.

Pe foaia de concurs, scrieţi răspunsul corect lângă numărul exerciţiului. Dintre cele trei
variante de răspuns, scrise la fiecare cerinţă, doar una este corectă.

1. Oricine urcă pe munte îşi dă seama că pe măsură ce te apropii de vârf se face tot mai rece şi
greutatea rucsacului este din ce în ce mai mică . Şiind că temperatura scade cu 5 0 C la fiecare 1000 m
altitudine.
a) Ce temperatură are aerul la 2500 m altitudine dacă la nivelul mării are 22,5 0 C?
A: 25 0 C
B: 22,5 0 C
C:15 0 C
b) Ce influenţează greutatea unui corp ?
A: vântul
B: temperatura
C: altitudinea

2. Doi stejari ţin umbră unei case înalte de 3 metri. Stejarul din stânga casei are înălţimea de trei ori şi
o treime mai mare decât înălţimea casei iar cel din dreapta are trei pătrimi din înălţimea celuilalt
stejar.
a) Care este aproximarea , în metri, a înălţimii stejarului din dreapta?
A: 7 m
B:8 m
C: 9 m
b) Care este organul vegetativ al stejarului?
A: frunza
B: floarea
C: ghinda

3. În piaţă se vând legume ambalate. Un pachet cu două ridichi şi trei morcovi costă 4,2 lei. Un pachet
cu un morcov şi trei ţeline costă 2,5 lei. Mama Mariei vrea să prepare o salată şi de aceea are nevoie
de ridichi, morcovi şi ţelină.
a) Ce rest va primi Maria de la o bancnotă de 10 lei dacă va cumpăra două ridichi, cinci morcovi şi şase
ţeline ?
A: 0,8 lei
B:1,2 lei
C: 1,8 lei
b) Ce conţin legumele care dau gust salatei ?
A:ţesut de apărare
B:ţesut de depozitare de substanţe hrănitoare
C:ţesut secretor

4. Ioana a cules din grădină 9,6 kg. de căpşuni. Pentru a obţine un borcan de dulceaţă Ioana are nevoie
de 1,2 kg. de căpşuni.
a) Câte borcane de dulceaţă poate face Ioana?
A: 6
B:8
b) Ce este fructul căpşunului?
A: Fruct fals
B: Păstaie

C:10
C:Legumă

5. Vasile are în rucsac bile identice ca dimensiune dar 19 din metal, 26 din lemn şi 36 din ceară.
a) Care este cel mai mic număr de bile ce trebuie scoase din rucsac, fără a vedea, pentru a fi siguri că am
scos cel puţin 10 bile din aceeaşi substanţă?
A:28
B:74
C:30
b)Ce se întâmplă cu bilele din ceară dacă uită rucsacul în soarele puternic de vară?
A:se topesc
B: se usucă
C: se deformează

II Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete

6. În gara din Paris un grup europeni discută despre sistemele de referinţă. 52 vorbesc limba engleză, 32
vorbesc limba franceză şi 36 vorbesc limba germană. Doar 7 vorbesc şi engleza şi franceza şi
germana în timp ce 15 vorbesc engleza şi franceza, 16 vorbesc franceza şi germana iar 12 vorbesc
engleza şi germana.
a)Câţi europeni sunt în grupul vorbăreţ din gară?
b)În ce stare se află trenul oprit în gară faţă de băncile de pe peron? Argumentaţi.

7. Mirel a amenajat, în curte, o parcelă pe care a cultivat ciuperci. Când au ajuns la maturitate, a cules
jumătate din întreaga cantitate şi le-a vândut la piaţă încasând suma de 234 lei.
a)Ce sumă ar fi încasat dacă vindea
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din întreaga cantitate?
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b) Prezentaţi alcătuirea talului la ciupercile superioare.

8.

Pe un ciorchine, boabele de strugure sunt aşezate astfel: pe primul rând 37, pe al doilea 35 pe al
treilea 33 şi aşa mai departe până la una.
a)Câte rânduri şi câte boabe are ciorchinele?
b)Prezentaţi alcătuirea fructului la viţa- de- vie.

9. Într-un vas cilindric este apă. Ana scoate, din vas, un sfert din conţinut şi îl toarnă în alt vas cubic.
După puţin timp, Dan scoate din vasul cilindric două noimi şi încă zece litri de apă şi-i toarnă tot în
vasul cubic. Ema scoate şi ea din vasul cilindric o treime din cât mai era şi încă zece litri , rămânând
treizeci de litri de apă.
a)Câţi litri de apă au fost iniţial în vasul cilindric?
b)Dacă vasul cubic este pus în congelator, ce formă va avea apa a doua zi? Justificaţi

10. Pe o pajişte a poposit, în anul 2010, un puf de păpădie şi odată cu el o sămânţă. Aşa, în primăvara
anului 2011, a crescut o păpădie care la maturitate a împrăştiat 10 seminţe. În primăvara anului
următor, lângă vechia păpădie răsăreau încă 10 tinere păpădii. În al treilea an , de la fiecare veche
păpădie seminţele împrăştiate „dau naştere ” la câte 10 alte păpădii.
a)Dacă regula se respectă în fiecare an şi pentru toate plantele, câte păpădii sunt pe pajişte în
vara anului 2016?
b)Care sunt organele vegetative ale păpădiei?
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