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Concursul Judeţean de Matematică „Traian Lalescu” 

Ediţia a XVI– a, 29 martie 2015 

BAREM DE CORECTARE 

 

Subiectul I ( 60 de puncte) 

1. (10p) 2. (10p) 3. (10p) 4. (10p) 5. (10p) 6. (10p) 

9, 10x y    508 531 3 25 30 

 

Subiectul al II - lea (60 de puncte) 

7. Metoda I. Distribuim cei 54 de copii veniți mai târziu în felul următor.  
Punem, mai întâi 3 copii în camera unde erau numai doi copii și 16 copii în cele 4 camere libere (câte patru 

în cameră). Ne ramân de așezat  de copii.............................................................................5p  54 3 16 35  
Cei 35 de copii rămași îi distribuim în fiecare dintre camerele unde erau cazați trei copii la început. Deci sunt 
35 astfel de camere..........................................................................................................................................5p 

Numărul total de camere este 1 ...............................................................................................10p  4 35 40  
 
Metoda a II-a. Fie x  numărul de camere pentru cazarea copiilor și y  numărul inițial de elevi.  

Din enunț rezultă că   3 5 2x y    și .....................................................................................................5p 

 4 1 5 5x y    4

4

 , de unde obținem.......................................................................................................5p 

   4 1 5 3 5 2 5x x       , deci..........................................................................................................5p 

40x  .............................................................................................................................................................5p.  
 
8. Fie o numărul oamenilor onești și m numărul mincinoșilor. Fiecare persoană onestă va scrie de exact  
ori cuvântul „mincinos”, iar fiecare persoană mincinoasă va scrie de exact  ori cuvântul „mincinos”.  

m
o

Metoda I 
a) Dacă lipsește un mincinos, atunci numărul cuvintelor „mincinos” scrise de către membrii comisiei este cu 

 mai mic decât atunci când sunt toți prezenți. Deci, 22o 264 252 12o    , de unde rezultă că 6.o  ..10p 

b) Avem 2 , deci   6 264m   22.m 
Numărul membrilor comisiei este egal cu 28................................................................................................10p 
 
Metoda a II-a  

2 26mo  4

6

o

.....................................................................................................................................................5p  

 2 1 252m o  ............................................................................................................................................5p 

2 12,o o  .................................................................................................................................................5p  

264 :12 22, 28m m    ......................................................................................................................5p   

 



 
9.  
a) Numerele afișate pe ecran după 5 minute sunt 7, 10, 6, 9, iar produsul lor este 3780...............................5p 

 

b) În fiecare minut suma numerelor de pe ecran crește cu 5. Cum suma inițială este 7, pentru ca aceasta să devină 

207 trebuie să treacă 40 de minute, deorece  207 7 : 5 40  ...............................................................................5p 

 

c)  Se observă că numerele de pe prima poziție au ultima cifră 2 sau 7, cele de pe a doua poziție au ultima 
cifră 0 sau 5, cele de pe a treia poziție au ultima cifră 1 sau 6, iar cele de pe ultimul loc se termină cu 4 sau 9. 

Prin urmare, numărul 2018 nu va apărea niciodată pe ecran...........................................................................5p 

 

d) Evident, numărul 2015 va fi afișat pe poziția a doua. Este nevoie de  modificări ale 
numărului de pe locul doi pentru ca acesta să devină 2015. Numărul al doilea este primul care crește cu 5 și, 
apoi, fiecare dintre următoarele modificări ale sale se fac din 4 în 4 minute. Așadar, numărul 2015 va fi afișat 

pe ecran după 1  minute................................................................................................5p 

2015 : 5 403

 4 403 1 1609   

Orice altă soluţie corectă primeşte punctajul corespunzător. 


