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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ
Etapa locală - 15.02.2014

Clasa a IX-a
Barem de corectare
Problema 1
a.Verificarea inegalităţii prin calcul direct. 3 puncte
b. Condiţiile
implică

Egalitatea din enunţ devine
2 puncte

1 punct
Avem egalitate dacă

, de unde rezultă

1 punct

Problema 2
1 punct
rezultă

Fie

de unde avem
, adică

deci
Fie

3 puncte

rezultă

de unde avem

deci

, adică

Problema 3
a.

3 puncte

2 puncte Construcţia punctelor
1 punct Construcţia paralelogramelor

b.

implică

astfel încât
1 punct

coliniare 3 puncte.
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Problema 4
Dacă
atunci ştergând, de exemplu, numerele de la la
, printre numerele rămase, de la
la
nu există nici o pereche de numere care să poată fi divizibil unul cu celălalt, căci raportul lor
este
2 puncte Vom arăta că
are proprietatea cerută. 1 punct Arătăm că printre oricare
numere de la la
există unul care să-l dividă pe altul. Fiecare din cele
numere este de forma
natural; oricărui astfel de număr îi asociem
Există
de numere
impare mai mici decât
, deci la două din cele
numere le va corespunde acelaşi număr impar.
Dintre aceste două numere, unul se va obţine din celălalt prin înmulţire cu o putere a lui 2. 4 puncte

Notă: a) Fiecare corector acordă un număr întreg de puncte.
b) Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător.
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