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Barem de corectare 

Subiectul I 

a) (3p) Scrie toate numerele de forma abab , știind că  

                           2018abab aba ab a     

Prof. înv. primar Crina Cojocaru 

b) (4p) Pentru trei stilouri și cinci caiete, Ileana a plătit 40 lei. Pentru aceleași trei 

stilouri și două caiete, sora ei a plătit 34 lei.  

Cu cât e mai scump un stilou decât un caiet? 

 

Barem de corectare 

a) Deoarece cifra sutelor din sumă este egală cu 0 rezultă că 1a   ............. (1p) 

Deoarece cifra unităților din sumă este egală cu 8 rezultă că 2 2 8b   (0,5p) sau    

2 2 18b    (0,5p). De unde 3b  , care nu verifică cerința problemei   (0,5p)   

sau 8b  , care e soluție. Deci 1818abab  .              (0,5p) 

b) 3 caiete costă:   40 lei – 34 lei = 6 lei  ................................................... (1p) 

     1 caiet costă:     6 lei : 3 = 2 lei .............................................................. (0,5p) 

     2 caiete costă:   2 x 2 lei = 4 lei .............................................................. (0,5p) 

     3 stilouri costă:   34 lei – 4 lei = 30 lei ..................................................... (1p) 

     1 stilou costă:     30 lei : 3 = 10 lei ........................................................... (0,5p) 

      Diferența de preț dintre un stilou și un caiet:  10 lei – 2 lei = 8 lei .......... (0,5p) 

 

Subiectul II  

 

a) (3p) Andra înșiră mărgele. Întâi pune pe ață una roșie, apoi două galbene, apoi 

trei verzi, din nou una roșie, două galbene, trei verzi și așa mai departe, până are înșirate 

100 de mărgele. Ce culoare va avea a 77-a mărgea înșirată? 

Angelica Șimon, Satu Mare, S:P18.101, G.M. nr. 9/2018 

b) (4p) Din suma pe care o are, Andrei cheltuie în prima zi 15 lei. A doua zi cheltuie 

jumătate din suma rămasă. A treia zi primește de la tatăl său 10 lei, iar a patra zi 

cheltuiește jumătate din banii pe care i-a avut a treia zi. Ce sumă de bani a avut inițial 

Andrei, dacă acum mai are 15 lei? 

Prof. înv. primar Crina Cojocaru 

Barem de corectare 

a) Mărgelele pot fi grupate în grupe de câte 6: una roșie, două galbene și trei verzi …. (1p) 

Până la 77 de mărgele, vin înșirate 12 astfel de grupe ajungând la 72 mărgele ............ (1p) 

Continuând, a 77-a bilă va fi de culoare verde ........…………......................................... (1p) 

b) La final Andrei a rămas cu 15 lei după ce a cheltuit jumătate din suma avută a treia zi, 

deci a treia zi a avut 30 lei .............................................……………….…..................…. (1p) 

A treia zi Andrei primește 10 lei, deci a doua zi a avut  30 lei – 10 lei = 20 lei ………….(1p) 

A doua zi Andrei cheltuie jumătate din suma pe care a avut-o la sfârșitul primei zile, deci la 

sfârșitul primei zile a avut 20 lei x 2 = 40 lei ...............................................................…. (1p) 

În prima zi Andrei a cheltuit 15 lei, deci a avut inițial 40 lei + 15 lei = 55 lei……..……… (1p) 



Subiectul III 

Să se așeze opt cifre distincte, din cele zece cifre 

cunoscute, în cerculețele din imaginea alăturată, astfel încât 

suma celor opt numere să fie 34, iar pe fiecare din cele 

patru linii, două orizontale și două verticale, suma cifrelor să 

fie 10. 

a) (5p) Să se arate că cifra 0 este obligatoriu situată în 

unul din cele 4 cerculețe din colturi.  

b) (2p) Să se completeze figura, pe foaia de concurs, 

conform cerinței.  

 

Prof. Dorel Ispășoiu 

 

Barem de corectare 

a) Suma celor șase cifre de pe liniile orizontale este egală cu 10 + 10 = 20  și deci celelalte 

două cifre au suma egală cu 14 ..................................................................................... (1p) 

Suma celor șase cifre de pe liniile verticale este egală cu 10 + 10 = 20 și deducem că 

celelalte două cifre au suma egală cu 14 ………………..……......………….……………. (1p) 

Rezultă că suma celor patru cifre de pe mijloacele liniilor este egală cu 14 +14 = 28.....(1p) 

Rezultă că suma celor patru cifre din colțuri este egală cu 34 – 28 = 6 ..........................(1p) 

Deoarece cifrele sunt diferite, acestea sunt 0, 1, 2, 3 și deci cifra 0 este poziționată 

obligatoriu într-un colț ………………………....................................................……………(1p) 

b) Cerculețele goale se completează astfel încât sumele pe fiecare linie să fie 10 …… (2p) 

 

 

    

 

Notă: Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător. 


