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OLIMPIADA LA MATEMATICĂ 

etapa raională/municipală, 5 februarie 2022, Clasa a VII–a  

BAREM DE EVALUARE 

Remarcă. Rezolvarea corectă a fiecărei probleme se apreciază cu 7 puncte. 

 

7.1. Fie triunghiul ABC cu  𝑚(∠𝐵𝐴𝐶) = 900, 𝑚(∠𝐴𝐶𝐵) = 300. Punctul D aparține laturii BC astfel 

încât 𝑚(∠𝐶𝐷𝐴) = 1200, iar 𝐶𝐷 = 7 𝑐𝑚. Determinați perimetrul triunghiului ABD. 

Rezolvare cu  barem de evaluare 

Pasul Etape ale rezolvării 
Punctaj 

acordat 

1. Efectuarea corectă a desenului 1 punct 

2. Aflarea măsurii unghiului ∠𝐶𝐴𝐷 1 punct 

3. Concluzia că 𝐴𝐷 = 7 𝑐𝑚 1 punct 

4. Concluzia că 𝑚(∠𝐷𝐴𝐵) = 600 1 punct 

5. Concluzia că triunghiul 𝐴𝐵𝐷 este echilateral 2 puncte 

6. Deduce că  𝑃∆𝐴𝐵𝐷 = 3 ∙ 7 = 21 𝑐𝑚. 1 punct 

 Punctaj total 7 puncte 

 

7.2. La o fabrică s-a adus un vas cu 300 litri de apă care trebuie împărțită în trei cantități egale. Mihai 

dispune de trei vase goale având capacitatea de 80 litri, 120 litri și, respectiv, 180 litri și un vas negradat 

pentru a turna apa dintr-un vas în altul. Arătați cum poate împărți Mihai apa din vasul de 300 litri în trei 

cantități egale. 

Rezolvare cu  barem de evaluare 

Pasul Etape ale rezolvării 
Punctaj 

acordat 

1. Deduce că trebuie să obțină în trei vase cantitatea de 100 litri în fiecare 1 punct 

2. Umple vasul de 80 litri și cel de 120 litri, în vasul de 300 litri rămân 100 litri. 1 punct 

3. 
Umple vasul de 180 litri cu apa din vasul de 120 litri și restul de 60 litri din vasul de 

80 litri. 
1 punct 

4. Cantitatea de 20 litri din vasul de 80 litri o toarnă în vasul de 120 litri. 1 punct 

5. Umple vasul de 80 litri cu apă din vasul de 180 litri și o toarnă în vasul de 120 litri. 1 punct 

6. 
Deduce că în vasul de 120 litri și cel de 180 litri se obțin în fiecare câte 100 litri de 

apă. 
1 punct 

7. Scrie răspunsul corect. 1 punct 

 Punctaj total 7 puncte 

 

7.3. Numerele reale 𝑥, 𝑦 și 𝑧 verifică relația 4𝑥2 + 9𝑦2 + 𝑧2 + 8𝑥 − 54𝑦 − 10𝑧 + 110 = 0. Determinați 

valoarea expresiei 𝑥2021 + (𝑥 − 𝑦)2021 + (𝑧 + 𝑥)2021. 

Rezolvare cu  barem de evaluare 

Pasul Etape ale rezolvării 
Punctaj 

acordat 

1. 
Efectuează gruparea 4𝑥2 + 9𝑦2 + 𝑧2 + 8𝑥 − 54𝑦 − 10𝑧 + 110 = 4𝑥2 + 8𝑥 + 4 +
9𝑦2 − 54𝑦 + 81 + 𝑧2 − 10𝑧 + 25 

1 punct 
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2. Obține  4(𝑥 + 1)2 + 9(𝑦 − 3)2 + (𝑧 − 5)2 = 0 2 puncte 

3. Argumentează că  𝑥 = −1, 𝑦 = 3, 𝑧 = 5 2 puncte 

4. 
Efectuează calculul și obține 𝑥2021 + (𝑥 − 𝑦)2021 + (𝑧 + 𝑥)2021 = (−1)2020 +
(−4)2021 + 42021 = −1 − 42021 + 42021 = −1. 2 puncte 

 Punctaj total 7 puncte 

 

 

7.4. Mihaela s-a gândit la un număr natural. Ea a calculat  pătratul și cubul acestui număr și a scris pe 

tablă rezultatele obținute. Cercetând cu atenție cele două numere scrise pe tablă, Mihaela a observat că la 

scrierea acestora ea a utilizat doar cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, fiecare cifră fiind scrisă o singură dată. 

Aflați numărul, la care s-a gândit Mihaela.  

Rezolvare cu  barem de evaluare 

Pasul Etape ale rezolvării 
Punctaj 

acordat 

1. Deduce că numărul căutat n este mai mare decât 20. 1 punct 

2. Deduce că numărul căutat n este mai mic decât 32. 1 punct 

3. Argumentează că  𝑈(𝑛) ∉ {3,7}   1 punct 

4. Argumentează că  𝑈(𝑛) ∉ {1,5,6} 2 punct 

5. Obține 𝑛 ∈ {22, 24, 28} 1 punct 

6. Selectează numărul căutat din variantele obținute. 1punct 

 
Observație: Pentru determinarea numărului 24 prin încercări, fără argumentarea că 

alte numere nu există se apreciază cu 1 punct.  
 

 Punctaj total 7 puncte 

 

7.5. Fie numărul natural 𝑛. Se consideră numerele 𝑎 = 𝑛2 − 𝑛 + 1 și 𝑏 = 𝑛2 + 𝑛 + 3. Calculați suma 

tuturor numerelor pare cuprinse între numerele 𝑎 și 𝑏.  

Rezolvare cu  barem de evaluare 

Pasul Etape ale rezolvării 
Punctaj 

acordat 

1. 
Argumentează că cel mai mic număr par cuprins între numerele 𝑎 și 𝑏 are forma      

𝑛2 − 𝑛 + 2 
2 puncte 

2. 
Argumentează că cel mai mare număr par cuprins între numerele 𝑎 și 𝑏 are forma      

𝑛2 + 𝑛 + 2 
2 puncte 

3. Obține că numărul de numere pare cuprinse între numerele 𝑎 și 𝑏 este 𝑛 + 1 2 puncte 

4. Obține suma (𝑛2 + 2) ∙ (𝑛 + 1) 1 punct 

 

Observație: Pentru încercări de a atribui două sau mai multe valori numărului 𝑛 și 

calcularea sumei solicitate pentru valorilor atribuite, fără a rezolva problema, se 

apreciază cu 1 punct.  

 

 Punctaj total 7 puncte 

 


