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CONCURS INTERJUDEȚEAN 

„START SPRE PERFORMANȚĂ” 

MATEMATICĂ 

Clasa a V – a  

 

 

 

SUBIECTUL I – 30 puncte 

 
          Andrei, Barbu și Cătălina au împreună 360 lei. Andrei îi dă o treime din 
suma sa lui Barbu. Apoi, Barbu îi dă un sfert din suma lui Cătălinei. În acest fel 
cei trei au acum sume egale. Ce sumă a avut la început fiecare? 

                                                                         (Gazeta matematică) 
 
 

 

SUBIECTUL al II-lea – 30 puncte 

 

          Arătați ca media aritmetică a numerelor :  

A =  +  +  +………+         și        B =  +  +  +………….+    
 nu  este  cub perfect. 
 
 

 

SUBIECTUL al III-lea – 30 puncte 

 

          Se consideră șirul de puteri ale lui 2:                                                                                 
21 ;22;23; 24 ;25;26; 27 ;28;29; 210;211;212. 
          Formați trei șiruri de câte patru puteri ale lui 2 astfel încât produsele celor 
patru puteri ale lui 2 din fiecare șir să fie egale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
Timp de lucru: 120 minute. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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BAREM DE CORECTARE – CLASA a V - a 
SUBIECTUL I – 30 p 
Andrei, Barbu și Cătălina au împreună 360 lei.Andrei îi dă o treime din suma sa lui Barbu. 
Apoi, Barbu îi dă un sfert din suma lui Cătălinei. În acest fel cei trei au acum sume egale. Ce 
sumă a avut la început fiecare? (Gazeta Matematică) 
 

Soluție :                                                                                               

360:3=120………………………………………………………………………..……..….. 5 p 
2

3
din suma lui Andrei =120 → Andrei a avut =180 lei …………………………….…..…. 5p 

3

4
din suma lui Barbu = 120  →Barbu a avut  = 100 lei…………………………….….….. 10p 

  Cătălina a avut 360 - (180 + 100) = 80  lei …………………………………………..…....10p 
 

SUBIECTUL al II-lea – 30 p 
Arătati ca media aritmetica a numerelor :  

A = + + +………+    și  B = + + +………….+   nu  este  cub perfect. 

 

Soluție:                                                                                                                                                       

Se simplifică în B, cu 2, fiecare fracție ………………………….………………...........…. 10p 
A + B  =  218 ………………………………………………………………………………. 10p  
ma = 218:2=109………. ………………………………………………………..……….........7p  
4ᶾ < 109 < 5ᶾ , finalizare …………………………………………………………….......... 3p 

 

SUBIECTUL al III-lea – 30 p 

Se dă șirul de puteri ale lui 2: 21 ;22;23; 24 ;25;26; 27 ;28;29; 210;211;212. Formați trei șiruri de 
câte patru puteri ale lui 2 astfel încât produsele celor patru puteri ale lui 2 din fiecare șir să fie 
egale. 
 

Soluție:                                                                    
2

1
x2

2
x…..x2

12=278………………………………………………….……………………….10p 
78:3=26………………………………………………………..………………………….   5p 
(21;24;210;211)………………………………………………….………………………........ 5p 
(23;25;26;212)……………………………………….………………………………………...5p 
(22;27;28;29)……………………………………………………………….…………………5p 
 

 
 
 
Orice altă soluție corectă este notată favorabil 
 
   
 
 
 


