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Clasa a VI-a 

 

Soluţii şi barem de corectare 

 

SUBIECTUL I 

a) Să se afle numărul xy , dacă 2014580 +=++ xyxyxyxy . 

b) Să se afle restul împărțirii numărului 201432 8...888 ++++  la 13. 

c) Fie cba ,,  numere naturale nenule cu 67 += cb . Știind că numărul baA 510 +=  este 

divizibil cu 7, aflați numerele naturale n pentru care numărul nbaB += 15  este divizibil cu 7. 

SOLUȚIE 

a)  201413302014580 +=+⋅<=>+=++ xyxyxyxyxyxy                         (3p) 

69200129 ==>=⋅ xyxy                                (1p) 

b) 13565182
⋅==+ ,    250342014 +⋅=                      (1p) 

7713)88(...)88(8178...88 2014201253220142
==>+=+++++++=+++ ra        (2p) 

c) 47723723)45(7303510 +==>+=>++++=++= xaaacacaA MM                (1p) 

737)10(6)615(7)67()47(15 MM +=>+++=+++= nnxcnxB  

37 +==> pn                             (1p) 

 

 



SUBIECTUL II 

Pe o dreaptă se iau în această ordine punctele 2021 ,...,, AAA  astfel ca cmAA 221 = , 

cmAA 432 = , cmAA 643 = , …, cmAA 382019 = . 

a) Ce lungime are segmentul ][ 201 AA . 

b) Dacă M este mijlocul segmentului ][ 201 AA , să se afle *Np ∈ astfel ca ][ 1+∈ pp AAM . 

SOLUȚIE 

a) =+++= 38...42201AA                                       (2p) 

               cm380)19...21(2 =+++=                       (3p) 

b) M este mijlocul segmentului cmMAAA 190][ 1201 ==>                 (1p) 

1111 190][ ++ ≤≤=>∈ pppp AAAAAAM                            (1p)
 

14)1(190)1( ==>+≤≤−=> ppppp                          (2p) 

 

SUBIECTUL III 

a) Câte numere x se pot scrie sub forma cbaabcx += ? 

b) Se dau 10 puncte distincte în plan. Dacă printre ele există două triplete de puncte coliniare, 
câte drepte determină cele 10 puncte. 

SOLUȚIE 

a) 4530...222120...32120)(101 −=−−−−++++++= bcax              

{ }18,...,3,2∈+ ca , { }9,...,1,0∈b  

Avem maxim 1701710 =⋅  numere                                      (2p) 

tvpupuvtputpvu ===>−=>−=−<=>+=+ ,|20)(20)(1012010120101  

Avem 170 numere                                                                  (2p) 

b) Cele două triplete coliniare pot fi de 2 tipuri: disjuncte sau cu un punct comun         (1p) 

În prima situație avem 352334343 =+⋅+⋅+⋅ drepte                                                (2p)    
În a doua situație avem 31565253 =+⋅+⋅ drepte                                                (2p) 

 


