CONCURSUL INTERJUDEȚEN DE MATEMATICĂ
ALEXANDRU PAPIU ILARIAN
TG.MUREȘ - EDIȚIA a XXIII-A
CLASA a V-a
BAREM DE EVALUARE
Subiectul I
a) Aflați termenul necunoscut din expresia:
b) Din anul nașterii lui Alexandru Papiu Ilarian scădem cel mai mare număr natural
par format din trei cifre diferite, rezultatul îl triplăm, iar din produsul obținut scădem
răsturnatul numărului 325. Totalul astfel obținut îl înjumătățim și obținem cel mai mic
număr natural de patru cifre. În ce an s-a născut Alexandru Papiu Ilarian?
Barem:
a)

1p

1p
1p

1p
b)

1p

1p

1p
Subiectul II
a) Fie S = 2 + 4 + 6 +…+ 2018. După ce în această sumă s-a înlocuit un semn „+” cu
un semn „−” s-a obținut rezultatul 1015054. În fața cărui număr s-a făcut schimbarea
de semn?
b) Determinați cifrele a și b pentru care
= 6ab.
(Gazeta Matematică 2018)

Barem:
a) S = 2 (1 + 2 + 3 + ….. + 1009) = 1019090
Notăm cu x numărul căruia i se schimbă semnul.

1p

S – 2x = 1015054 , rezultă că x = 2018

2p

b)
= 6ab 10a + b = 6ab . Cum 10a și 6ab sunt numere pare, rezultă că b trebuie să
fie număr par.
2p
Dacă b = 0 a = 0 nu convine
Dacă b = 2

a=1

= 12

1p

Dacă b = 4, b = 6 sau b = 8 se arată că nu avem soluții

1p

Subiectul III
Lui Rareș îi place să înmulțească numere, așa că propune o regulă:
, unde n este număr natural nenul.
a) Calculați
b) Aflați restul împărțirii lui

la 6;

c) Aflați în câte zerouri se termină
Barem:
a)

1p

b)





0,5p





0,5p



 restul este egal cu restul împărțirii lui 17 la 6


c) Pentru a obține zerouri trebuie să avem produsul

2p
1p

Factorul 5 apare până la 80 astfel:
5, 10, 15, 20, 25 (de două ori), 30, 35, 40, 45, 50 (de două ori), 55, 60, 65, 70, 75 (de
două ori) și 80, adică de 19 ori
1p
Evident că factorul 2 apare de mai mult de 19 ori 
 numărul
Subiectul IV

Se termină în 19 zerouri

1p

Un număr natural n împărțit la 16 dă câtul 126 și restul a. Dacă mărim numărul n cu
158 și împărțim rezultatul la 17 obținem câtul 127 și restul b. Aflați succesorul
numărului n.
Barem:
n : 16 = 126 (rest a)

(n + 158) : 17 = 127 (rest b) …………… 1p

d = i ∙ c + r și r < i implică n = 16 ∙ 126 + a, a < 16 și n + 158 = 17 ∙ 127 + b, cu b<17
………………………………………………………………………. 2p
n = 2016 + a și n = 2001 + b ………………………………………. 1p
n ≥ 2016

2001 + b ≥ 2016, deci b ≥ 15. Cum b < 17

b = 15,16

……… 2p

n = 2017 , deci n + 1 = 2018 ……………………………… 0,5 p
n = 2016 , deci n + 1 = 2017 ……………………………… 0,5 p
CONCURSUL INTERJUDEȚEN DE MATEMATICĂ
ALEXANDRU PAPIU ILARIAN
TG.MUREȘ - EDIȚIA a XXIII-A
CLASA a VI-a
BAREM DE EVALUARE
Subiectul I
nenule este 2018. Să se arate că cel puțin doua

Suma a 64 numere naturale

dintre acestea sunt egale.Care este cel mai mare număr de numere egale cu
proprietatea cerută?
Soluție
.Dacă toate numerele sunt distincte și cele mai mici posibile obținem:
1+2+3+……64 = 2080 > 2018 ,deci cel puțin două numere sunt egale.

(4p)

De exemplu: 1+ 2+3+4+…+62+63+2=2018.
Dacă toate numerele sunt egale, atunci: x+x+…..+x=2018  64x=2018 de unde x nu este
natural.
Pot fi cel mult 63 numere egale, cu proprietatea cerută.

(3p)


1
 ...
De exemplu 1

1  1955 .
63 de ori

Subiectul II
Sӑ se determine numerele natural
ştiind cӑ 4
Soluţie

⟹

în baza zece, care sunt pӑtrate perfecte

…………………2p
10
……………………………………………….….2p
……………………………………………………………1p

dar 4

…………………………………..1p
………………………………………………..1p

Subiectul III

În interiorul segmentului AB  considerăm punctele C și D în așa fel încât
2
3
AC   AB și BD   AB . Știind că punctul M este mijlocul segmentului AB , iar P este
3
4
mijlocul segmentului AC  , aflați lungimea segmentului AB  dacă MP=8 cm.

A

D

Soluţie
M

P

C

B

3
8
9
2
(2p)
 AB și BD   AB deduce că: AC   AB și BD   AB .
12
12
4
3
Împărțim segmentul AB  în 12 părți egale și fixăm punctele D, P, M, C interioare
segmentului. (3p)
Deduce că 2 unități sunt egale cu 8 cm = MP. (1p) În final, AB=48 cm.
(1p)

Din AC 

Subiectul IV
Se considerӑ punctele A,O,B astfel încât O
şi doua semidrepte (OC şi
(OD de aceeaşi parte a dreptei AB,
De cealaltӑ parte a dreptei AB
se construiesc semidreptele (OE şi (OF astfel încât ∢BOE ≡ ∢COD , ∢EOF ≡ ∢AOC
şi E
a) Demonstraţi cӑ (OD şi (OF sunt semidrepte opuse.
b) Demonstraţi cӑ semidreptele (OC şi (OE sunt opuse dacӑ şi numai dacӑ (OC este
bisectorea
unghiului ∢AOD
Soluţie
C
D
A

O

B

E
F

a) m AOC   m COD  m DOB  m AOB  180 0 ( Punctele A, O, B coliniare) (1p)
Cum  BOE   COD și  FOE    AOC , avem că:

m FOE   m BOE   m DOB  180 0  m FOD  F , O, D coliniare, deci (OD şi
(OF sunt semidrepte opuse.
(2p)
b) 
Cum (OC şi (OE sunt opuse   AOC  BOE . Dar ∢BOE ≡ ∢COD, deci ∢AOC ≡
∢COD și (OC este bisectorea unghiului ∢AOD.
(2p)

Cum semidreapta (OC este bisectorea unghiului ∢AOD   AOC  COD .
Atunci
2  m( COA)  m( BOD)  m( AOB)  180 0  2  m( BOE)  m( BOD)  m( BOE)  m( B
Deci, semidreptele (OC şi (OE sunt opuse.
(2p)
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Subiectul I
Fie n numere raționale

Știind că

și
calculați:
.

Soluție. Avem

(1)

și trebuie sa calculăm

……..1p

.

Înmulțind (1) cu a rezultă

……….2p
…….2p

Sau
.

….1p

Obținem

…..1p

Subiectul II
Comparați numerele:

și
.

Soluție. Putem scrie

.

…………… 3p

…………3p

.
Dar

deci

………..1p

.

Subiectul III
Fie ABCD un paralelogram, M (AC), astfel ȋncât AC=3AM.
a) Arătaţi că M este centru de greutate al triunghiului ABD.
b) Dacă AC∩BD={O}, DM∩BC={N} şi AB∩NO={P}, aflaţi valoarea raportului
Barem
a)

C

D
M

A
B
Q

N

.

Din AC=3AM onţinem AM=

centrul paralelogramului ABCD, deci

[AO ] este mediană ȋn ΔABD
AO=
, deci AC=2AO, deci AM=

1p
1p

Deci M este centrul de greutate al ΔABD
b)Fie DM ∩ AB={Q}, DQ mediană, deci Q este mijlocul segmentului [AB]
ΔAQD≡ΔBQN (ULU) deci [AD]≡[BN], de unde [BC]≡[BN].
În triunghiul ACN, [AB] şi [NO] sunt mediane şi ele sunt concurente ȋn punctul
ȋn P
Deci centrul de greutate al triunghiului ACN este punctul P şi

1p
1p
1p
1p
1p

Subiectul IV
Fie ABC un triunghi ascuțitunghic isoscel cu baza BC. Perpendicularele în A pe AB,
respectiv AC intersectează dreapta BC în E, respectiv F. Dacă
și
, demonstrați că:
a) AEPF și ABPC sunt romburi;
și

b) MNST este dreptunghi, unde

Soluție. a) Din

și

rezultă

, (2)

Analog

…………………1p

rezultă

Din

, (1) .

, (3).

Din (1), (2) și (3) rezultă că AEPF este romb.
, (4) și

Din AEPF romb, avem
Cum

………..1p
, (5)

…..1p

este isoscel, avem

Din (4), (5) și (6) rezultă că ABPC este romb.

………….1p

A

S

T
O
F

E

C

B
M

N

P

b) În

FO și AM sunt înălțimi. Rezultă că B este ortocentru și atunci
.
Cum
rezultă
. Dar
și
și atunci ATPN este
dreptunghi, deci TN=AP, (7) și O este mijlocul lui TN, (8).
………..1p
Analog AMPS este dreptunghi, de unde MS=AP, (9) și O este mijlocul lui MS, (10)1p
Din (7), (8), (9) și (10) rezultă că MNST este dreptunghi.

………..1p

CONCURSUL INTERJUDEȚEN DE MATEMATICĂ
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TG.MUREȘ - EDIȚIA a XXIII-A
CLASA a VIII-a
BAREM DE EVALUARE
Subiectul I
Determinați numerele raționale pozitive

pentru care

G.M 2018
Soluție
=˃ putem identifica partea rațională din membrul stâng cu partea rațională
din membrul drept, deci
și

……….1p
……...1p

și

............1p
, deci
...........................1p

Deci
Sau

........................2p

Soluție
...........1p

Subiectul II
a) Arătați că
b) Fie
Arătați că

este pozitiv, oricare ar fi x număr real.
.
este irațional, oricare ar fi x natural.

Soluție:
, oricare ar fi x număr real

a)

……...2 puncte
…………….2 puncte

b)

…………….1 punct
Pt. x natural, x+1 natural

Obținem
Deci
Obținem

…………1 punct
nu poate fi pătrat perfect, oricare ar fi x natural
este irațional

……………….1 punct

Subiectul III
Fie rombul ABCD și M mijlocul segmentului (BC). Dacă E este proiecția punctului D
pe dreapta AM, demonstrați că  EBD  MAB .
Soluție:
Fie O centrul rombului ABCD (fig 1). Cum m( DOA)  m( DEA)  90 0 ,
rezultă că patrulaterul DOEA este inscriptibil

……….1 punct

şi atunci m( DAE)  180 0  m( DOE)  m( EOB)(1) ,

……….1 punct

iar cum m( DAE)  m( EMB)(2) (deoarece dreptele AD şi CB sunt paralele )…..1 punct
Din (1) şi (2) obţinem că m( EOB)  m( EMB) .
În consecinţă, patrulaterul MOEB este inscriptibil,

…………1 punct

deci m( EBO )  m( EMO) (3).

…………1 punct

Cum în triunghiul ABC, O este mijlocul laturii (AC), iar M este mijlocul laturii (BC), rezultă
că (OM) este linie mijlocie, deci OM || AB ,
…………………….1
punct

de unde m( OMA)  m( MAB) (4).
În final, din relaţiile (3) şi (4) rezultă că  EBD  MAB .
punct

……………1

Subiectul IV
Demonstrați că în orice tetraedru cele trei segmente determinate de mijloacele
muchiilor opuse sunt concurente.

Soluție: Fie M, N, P, Q, R, S mijloacele muchiilor VA, VB, BC, AC, AB, CV atunci
în ∆VAC, MS este linie mijlocie, deci MS AC și MS= AC
în ∆ABC,

RP este linie mijlocie, deci RP

AC și RP=

AC deci MSPR

paralelogram...2p
=˃ MP∩RS={O}

…………………...1p

Analog MNPQ paralelogram și

…………….3p

Din (1) și (2) rezultă că
Atunci O
................1p

=

MP∩NQ∩RS

deci

cele

trei

drepte

sunt

concurente.

