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Clasa a VII-a 

1. După ce a parcurs 
5

3
 dintr-un traseu şi încă 12 km , un turist mai are de parcurs o treime 

din traseu . Ce lungime avea întregul traseu ? 

2. La un concurs de matematica Radu a răspuns la toate cele 20 de întrebări, obținând astfel 

220 de puncte. El câștigă 20 de puncte pentru fiecare răspuns corect și pierde 10 puncte 

pentru fiecare răspuns greșit. Câte răspunsuri corecte a dat Radu? 

3. Daca așezăm elevii unei clase câte 2 în bancă rămăn 2 elevi in picioare. Dacă îi așezăm 

câte 3 în bancă rămăn 5 bănci libere. Căți elevi și căte bănci sunt în clasă? 

4. Peste 8 ani , tatăl ar avea o vârsta de 2 ori mai mare decât vârsta fiului său. Cu 12 ani în 

urmă tatăl avea o vârsta de 6 ori mai mare decât a fiului. 

Care este vârsta tatălui și care este vârsta fiului în prezent? 

5. Mihai și Bianca au împreună 22 ani, Mihai și Iulia 17 ani, iar Bianca și Iulia 19 ani. Aflați 

vârsta fiecăruia. 

6.Tata, mama și fiul au împreună 65 ani. Aflați vârsta fiecăruia, dacă mama este de 3 ori mai 

mare decât fiul și cu 2 ani mai mică decât tata. 

7. După o reducere cu 20% un obiect costă 35,8 lei. Care a fost prețul inițial? 

8. Un gospodar glumeţ are iepuri şi porumbei. Fiind întrebat câţi iepuri şi câţi porumbei are, 

aceste a răspuns: în total 15 capete şi 34 picioare. Câţi iepuri şi câţi porumbei are gospodarul? 

9. Preţul unui obiect s-a majorat cu 20% , apoi s-a redus cu 20% şi acum costă 460,8 lei. Care 

a fost preţul iniţial? 

 


