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BAREM ORIENTATIV DE EVALUARE – CLASA A V-A 
 

•  Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 28 de puncte.  

•  Rezolvarea corectă şi completă a fiecărei probleme se punctează cu 7 puncte. 

•  Nu se acordă puncte din oficiu. Nu se acordă fracţiuni de punct 

•  Orice altă rezolvare corectă şi completă primeşte maximul de punctaj. 

 

  
SUBIECTUL I                                                                                                            (7  puncte) 
 

5p a) Numărul natural x  are proprietatea că restul împărţirii sale la 120 este egal cu 7.     
    Determinaţi suma resturilor împărţirii numărului x  la fiecare dintre numerele  
    naturale diferite de zero şi mai mici decât 6. 

2p b) Demonstraţi că numărul 4024 20122 2+  nu este pătrat perfect.  
5p a) Conform teoremei împărţirii cu rest a numerelor naturale avem relaţia 120 7x c= ⋅ +                1p 

Cum 120 12 10 1 2 3 4 5= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , rezultă că resturile împărţirii lui 120 7c⋅ + la 1,2,3,4  sau 5        
sunt egale cu resturile împărţirii lui 7  la 1,2,3,4 , respectiv la 5 .                                                    1p 
Se obţin resturile 0,1,1,3 , respectiv 2 .                                                                                             2p 
Suma resturilor este egală cu 7.                                                                                                        1p 

2p 4024 2012 2012 20122 2 2 (2 1)+ = ⋅ + .                                                                                            1p 

Putem nota 20122n =  şi cum pentru orice număr natural nenul n  avem dubla inegalitate 
( 1) ( 1) ( 1)n n n n n n⋅ < ⋅ + < + ⋅ + , rezultă că ( 1)n n⋅ +  reprezintă un număr natural nenul situat 

între două pătrate perfecte consecutive, deci nu poate fi pătrat perfect.                              1p 
  

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                (7  puncte) 
 

 

         Un caiet de activitate are 50 de file, cu paginile numerotate de la 1 la 100. Filele 
care au o pagină numerotată cu un număr pătrat perfect conţin teme pentru 
portofoliu, după rezolvarea cerinţelor elevul decupând toate aceste file.    

3p a) Determinaţi numărul de file decupate. 
4p b) Determinaţi cifra unităţilor numărului ce reprezintă suma numerelor paginilor 

nedecupate din caietul de activitate. 
3p a) Avem următoarele pagini numerotate prin numere pătrate perfecte: 

 1,  4,  9,  16,  25,  36,  49,  64,  81 i 100ş .                                                                                    2p 
Cum secvenţa nu conţine numere consecutive, fiecare dintre cele 10 numere  
se află pe file diferite, deci se decupează 10 file.                                                                1p 

4p b) Fiecare filă are paginile numerotate printr-o pereche de numere consecutive,  
dintre care cel mai mic este impar.                                                                                      1p 
Astfel, filele decupate vor conţine pagini numerotate prin următoarele perechi: 
(1;2);(3;4);(9;10);(15;16);(25,26);(35;36);(49;50);(63;64);(81;82);(99,100) .                           1p 
Cifra unităţilor numărului ce reprezintă suma numerelor prin care s-au numerotat paginile 
decupate este egală cu 0. Cifra unităţilor numărului ce reprezintă suma primelor 100 de 
numere naturale nenule este egală cu 0. În concluzie, cifra unităţilor numărului ce 
reprezintă suma numerelor paginilor nedecupate este egală cu 0.                                       1p 
 
 
 
 
 



 

 

  
SUBIECTUL al III-lea                                                                                               (7 puncte) 
 
a)  Arătaţi că oricum am alege cinci numere naturale consecutive, media lor    
     aritmetică poate fi exprimată printr-un număr natural. 
b) Arătaţi că, oricum am alege cinci numere naturale nenule distincte mai mici sau 

egale cu 120, printre ele se vor afla două astfel încât cel mai mare dintre ele să fie 
mai mic sau egal cu triplul celui mai mic. 

a) Notăm cel mai mic dintre numere cu n , următoarele vor fi 1, 2, 3n n n+ + +  şi 4n + .     1p 
Media aritmetică este  
[ ( 1) ( 2) ( 3) ( 4)] :5 (5 10) :5 5 : 5 10 :5 2n n n n n n n n+ + + + + + + + = ⋅ + = ⋅ + = + ,  
deci are ca rezultat un număr natural.                                                                                  2p 
Formăm următoarele grupe de numere: 
grupa 1 -  1,2,3 ;  
grupa 2 - 4,5,6,...12 ;  
grupa 3 - 13,14,15,...,39 ,  
grupa 4 - 40,41,42,...,120 .                                                                                                    2p 
Trebuie să alegem 5 numere din cele 4 grupe, deci rezultă că cel puţin două numere vor 
aparţine aceleiaşi grupe. Dar oricum am alege două numere din oricare grupă, respectivele 
numere verifică faptul că cel mai mare este mai mic sau egal cu triplul celuilalt.              2p 
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SUBIECTUL al IV-lea                                                                                              (7 puncte)  
                                                                                                                                      

2p  a) Determinaţi cea mai mică putere de bază 2, mai mare decât 43 . 
 
 
 

2p 
3p 

 b) Arătaţi că 23 2n n
≤ , oricare ar fi n  număr natural. 

 c) Demonstraţi că între orice două puteri consecutive de bază 3 se află cel puţin o 
putere de bază 2. 

2p a) 43 81=  şi 64 81 128< <                                                                                                      1p 

Rezultă că cea mai mică putere de bază 2 mai mare decât 43  este 72 .                               1p 
2p b)  22 4n n

=                                                                                                                            1p 

Rezultă 3 4n n
≤  (ca puteri de acelaşi exponent), oricare n  număr natural,  

egalitatea realizându-se doar pentru 0n = .                                                                          1p 
3p c) Fie ,n k  numere naturale astfel încât 3 2n k

<  (1) unde k  are proprietatea de a fi cel mai 
mic cu proprietatea dată şi n  diferit de 0.  
Existenţa lui k este asigurată de inegalitatea de la punctul b).                                             1p 

Rezultă că 12 3 2k n k−
< < , de unde înmulţind şirul de inegalităţi cu 3, obţinem: 

13 2 3 3 3 2k n n−
⋅ < ⋅ < ⋅ . Obţinem că 1 1 12 2 3 2 3k k n− − +

⋅ < ⋅ < . În concluzie 12 3k n+
<  (2)            1p 

Din (1) şi (2) rezultă că oricare ar fi n  număr natural, există k număr natural astfel încât 
13 2 3n k n+

< < . Pentru 0n = se verifică faptul că 0 1 13 2 3< < .                                               1p 
                  


