
 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE 

MATEMATICĂ „EUCLID” 

Focşani, 1 noiembrie 2014 

 

Clasa a II-a 

               

Soluţii şi barem de corectare 

 

SUBIECTUL I 

a) Se consideră numerele 12, 35, 43. Folosind fiecare număr o singură dată și operațiile de 
adunare și scădere să se găsească toate rezultatele posibile. 

b) Să se reconstituie adunarea, găsind toate posibilitățile: ∆□ + ○○ = 92, știind că ∆, □ și 
○ reprezintă cifre diferite. 

SOLUȚIE 

a)  Rezultatele posibile sunt: 90433512 =++ ; 4433512 =−+ ; 20351243 =−+ ;     
66123543 =−+   (4p) 

Celelalte posibile adunări/scăderi conduc către unul din rezultatele precedente    (1p) 

b) Soluțiile sunt: 927715 =+ , 925537 =+ , 923359 =+ , 922270 =+    (4p) 

 

SUBIECTUL II 

La florărie un trandafir alb costă 3 lei, unul roșu 7 lei, iar unul galben 9 lei. Andrei are 30 de 
lei și vrea să îi cumpere mamei un buchet de 5 trandafiri, din fiecare culoare cel puțin unul. 
Din ce fel de trandafiri este compus buchetul lui Andrei? 

SOLUȚIE 

Pentru a forma un buchet de 5 trandafiri avem următoarele posibilități: 

1) 1 alb + 1 roșu + 3 galbeni = 37 lei – nu poate cumpăra 



2) 1 alb + 3 roșii + 1 galben1 = 33 lei – nu poate cumpăra 

3) 3 albi + 1 roșu + 1 galben = 25 lei – poate cumpăra 

4) 1 alb + 2 roșii + 2 galbeni = 35 lei – nu poate cumpăra 

5) 2 albi + 1 roșu + 2 galbeni = 31 lei – nu poate cumpăra 

6) 2 albi + 2 roșii + 1 galben = 29 lei –  poate cumpăra            6x1,5p 

 

SUBIECTUL III 

Pe o masă sunt cartonașe roșii, galbene și albastre. Pe unele sunt desenate pătrate și pe 
celelalte cercuri. Din fiecare categorie sunt câte 12 cartonașe. Cartonașele stau cu fața în jos și 
nu vedem ce culoare și ce figură au pe ele. 

a) Care este cel mai mic număr de cartonașe ce trebuie să le luăm pentru a fi siguri că sunt 5 
cu aceeași figură, cerc sau pătrat, pe ele? 

b) Care este cel mai mic număr de cartonașe ce trebuie să le luăm pentru a fi siguri că sunt 4 
de aceeași culoare? 

c) Care este cel mai mic număr de cartonașe ce trebuie să le luăm pentru a fi siguri că avem 
un cerc galben? 

Justificați fiecare răspuns dat. 

SOLUȚIE 

Analizăm în fiecare caz cazul cel mai nefavorabil. 

a) În cazul în care luăm 8 cartonașe, pot fi 4 cercuri și 4 pătrate, nu putem fi siguri. Răspuns 9 
cartonașe.  3p 

b) În cazul în care luăm 9 cartonașe, pot fi 3 roșii, 3 galbene și 3 albastre, nu putem fi siguri. 
Răspuns 10 cartonașe.   3p 

c) În cazul în care luăm 60 cartonașe, pot fi cele care nu sunt cercuri galbene, nu putem fi 
siguri. Răspuns 61 cartonașe.   3p 


