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Concursul Judeţean de Matematică „Traian Lalescu” 
Ediţia a XIX-a, 5 mai 2018 

 

Barem de corectare 

1. 218x  . (10p) 

2. Din relațiile date rezultă că 9 2ab a    sau 2a b   (5p), de unde obținem 2a  , 0b   sau 

1a b  . Ultimul caz nu convine, deoarece, pentru 1a   , avem 9 9a cd   . Dacă 2a   și 0b  , 

atunci 2 18cd ab   . Așadar, 2018abcd  . (5p) 

3. Numerele magice, formate din cifre pare și distincte, sunt: 246, 420, 468, 642, 840, 864. (10p) 

4. Metoda I. Pentru a determina câte numere de forma abc , care îndeplinesc condițiile din enunț, 

există, putem gândi astfel: cifra a poate fi aleasă în 3 moduri; după ce am ales cifra a, cifra b poate 

fi aleasă în 3 moduri; după alegerea cifrelor a și b, cifra c poate fi aleasă în 2 moduri. În concluzie, 

există 3 3 2 18    numere de trei cifre, care respectă condițiile din enunț. Judecând analog, 

deducem că există 3 3 2 1 18     numere de patru cifre, care respectă condițiile date. Deci, în total, 

sunt 36 de numere. (5p) În fața lui 3025 sunt toate cele 18 numere de trei cifre care îndeplinesc 

condițiile din enunț și toate cele 6 numere de patru cifre care îndeplinesc condițiile impuse și care 

încep cu cifra 2. Deci, 3025 se află pe poziția 25 în șirul considerat. (5p) 

Metoda a II-a. Numerele căutate sunt: 203, 205, 230, 235, 250, 253, 302, 305, 320, 325, 350, 352, 

502, 503, 520, 523, 530, 532, 2035, 2053, 2305, 2350, 2503, 2530, 3025, 3052, 3205, 3250, 3502, 

3520, 5023, 5032, 5203, 5230, 5302, 5320. Deci, sunt 36 de numere cu proprietățile considerate, 

iar numărul 3025 este pe locul 25 în șirul ordonat crescător al acestor numere. (10p) 

5. Notăm cu x numărul de răspunsuri corecte și cu y numărul de răspunsuri greșite, pe care le-a dat 

elevul. Avem 20x y   și 5 2 79x y     (10p), de unde rezultă că 17x  și 3y  . Deci, elevul a 

dat 17 răspunsuri corecte. (10p) 

6. Fie s (lei) suma inițială, 1r (lei) suma rămasă după ce a cumpărat cărțile, 2r (lei) suma rămasă după 

ce a cumpărat hainele și 3r (lei) restul obținut după ce Andrei a cumpărat perechea de pantofi. Cum 

Andrei a cheltuit 5 4 5 25   lei pe dulciuri, rezultă că 3 25r  . Deci, 2 25 5 125r    , 

1 2 125 250r    , iar 2 250 500s    . (20p) 

7. a) Numărul caietelor de matematică vândute este egal cu 43 12 31  , iar numărul caietelor mici 

vândute este egal cu 43 17 26  . (5p) 

b) Notăm cu D numărul caietelor dictando mari. Atunci numărul caietelor dictando mici este egal 

cu 12 D , numărul caietelor de matematică mari este egal cu 17 D , iar numărul caietelor de 

matematică mici este egal cu 14 D . Cum numărul caietelor de matematică mari este cel mai 

mare, rezultă că 17 14D D   , deci 1D  . În concluzie, au fost vândute 16 caiete de matematică 

mari, 15 caiete de matematică mici, 1 caiet dictando mare și 11 caiete dictando mici. (15p)         

Notă. Orice altă soluţie corectă primeşte punctajul corespunzător. 


