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Varianta 2 

 Rezolvă subiectele de mai jos pe foaia de concurs: 
 

 1. Numerele 24, 120, 8, 15, 45, 3, 5, 10, 72, şi 36 pot fi grupate în 5 

perechi, astfel încât produsul numerelor din fiecare pereche reprezintă acelaşi 

număr. Formează perechile şi scrie-le pe foaia de concurs. 

               20 puncte  

  

2. În figura de mai jos, în fiecare căsuţă albă trebuie scris câte un număr 

după următoarea regulă: suma oricăror două numere din căsuţe albe alăturate, 

de pe acelaşi rând, se înscrie în căsuţa albă aflată pe un rând mai jos, vecină cu 

acestea.  

Desenează pe foaia de concurs figura dată, completează căsuţele albe şi 

află valoarea lui „X”. 

 

10  X  7  14 

     21 

       

   69    
 

.        20 puncte 

 

 3. Suma a două numere naturale este de 4 ori mai mare decât diferenţa 

lor, iar diferenţa este cu 42 mai mică decât dublul sumei. Află cele două 

numere. 

           20 puncte 

 

 4. Maxi şi cei doi fraţi gemeni ai săi au împreună 39 de ani. Câţi ani are 

fiecare, dacă acum 5 ani suma vârstelor celor 2 gemeni era egală cu vârsta lui 

Maxi. 

           30 puncte 

 
Notă: Pe foile de concurs se vor scrie rezolvările complete. 

               Toate subiectele sunt obligatorii. 

               Se acordă 10 puncte din oficiu. 

               Timp de lucru: 90 minute 
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CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „MATE-MAXI” 
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8.12.2018 

Barem de corectare 

Varianta 2 

1. 5x4puncte=20puncte 

Ordonăm crescător numerele: 3, 5, 8, 10, 15, 24, 36, 45, 72, 120. Singura posibilitate 

este să le grupăm astfel: ( 3;120 ); ( 5;72 ); ( 8;45 ); ( 10;36 ) şi ( 15;24 ). 

 

2. 8p+8p+4p=20p 

În ordinea citirii, de la stânga la dreapta, pe al doilea rând, de sus în jos, prima  

căsuţă are valoarea 10+X şi următoarea este X+7..................................................... (2x4p=8p) 

 Pe rândul al treilea, prima căsuţă este suma dintre 10+X şi X+7, deci 2X+17. A doua 

căsuţă de pe rândul al treilea are valoarea sumei căsuţelor X+7 şi 21, deci X+28....(2x4p=8p) 

 Valoarea lui „X” se obţine din: 2X+17+X+28=69, de unde 3X=69-28-17, 3X=41-17, 

3X=24, deci X=8.  ................................................................................................................(4p) 

 

 

3. 5x3p+2x2,5p=20p 

Fie a şi b cele două numere naturale, S= suma celor două numere şi D= diferenţa  

lor. 

Sx2 /____/____/____/____//____/____/____/____/ grafic1:      2,5p 

          ............................................................... 

                                                            42 

D    /____/ 

 

 Aflarea diferenţei:       42:7=6  3p 

 Aflarea sumei:             4x6=24 3p 

 

 a  /_________/_6__/ 

 b /_________/  24  grafic2:      2,5p 

 

 Dublul lui b:               24-6=18 3p 

 Aflarea nr. b:              18:2=  9 3p 

 Aflarea nr. a:               9+6=15 3p 

 

4. 5x6p=30p 

În urmă cu 5 ani: 

Suma vârstelor: 39-3x5=39-15=24  6p 

Vârsta lui Maxi: 24:2=12   6p 

Vârsta fiecărui frate: 12:2=6   6p 

       În prezent: 

Vârsta lui Maxi: 12+5=17   6p 

Vârsta fiecărui frate: 6+5=11   6p 

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Se ia în calcul orice rezolvare completă şi corectă. 


