VARIANTA I
SUBIECTUL I
Înlocuiţi în egalităţile de mai jos simbolurile
pentru a obţine egalităţi adevărate:
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cu câte un număr,

G. M. nr. 12/2011
7 puncte
SUBIECTUL II

Un număr natural se numeste ,,barbilian” dacă are trei cifre si cifra din
mijloc este egală cu suma dintre prima cifră si ultima cifră ( de ex. 352 unde
5=3+2; 440 unde 4=4+0 sau 363 unde 6=3+3).
a) Calculati diferenta dinte cel mai mare număr ,,barbilian” si cel mai mic
număr ,,barbilian”.
b) Câte numere ,,barbiliane” sunt ? (justificati răspunsul
7 puncte
SUBIECTUL III

Vlad are un joc de construcţii din cubuleţe de trei culori. El pune într-un săculeţ
astfel:
cubuleţe albe – corespunzătoare celui mai mic număr de două cifre
rotunjit la 20;
cubuleţe roşii – corespunzătoare celei mai mari sume obţinută din două
numere diferite, scrise cu o cifră;
cubuleţe verzi – corespunzătoare celui mai mic număr impar scris cu
două cifre diferite;
a) Câte cubuleţe a pus în sac?
b) Dacă extrage (ia) câte unul – pe rând – fără să vadă, care este numărul
minim de extrageri pentru a fi sigur că a scos câte 3 din fiecare culoare?
c) Câte combinaţii de 5 cuburi, de trei culori diferite, poate să facă?
Scrieţi-le pe toate!
7 puncte

Grila de corectare
I a)

II a)

Aflarea valorii pătratului (4)

1p

Aflarea valorii triunghiului (7 )

2p

Aflarea valorii rombului (8)

2p

Aflarea valorii cercului ( 1; 0)

2p

Aflarea celui mai mic, celui mai mare număr “barbilian”
(110 si 990)
Diferenţa - 880

1p
0,5

b)

III a)

Scrierea nmerelor –
Numarul total de numere – 45 numere

4,5 p( 0,1px45)
1p

Cuburi albe (15)
Cuburi roşii (17)
Cuburi verzi(13)
Aflarea sumei (45)

0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p

Aflarea numărului de extrageri (35)

2p

Numărul corect de combinaţii (6)

6x0,5 p = 3 p

b)

c)

Notă: Orice alte rezolvări, în care se folosesc relaţii matematice corecte, se punctează
corespunzător baremului de corectare.

