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Concursul Județean MATEROM – 28 MAI 2022 

Disciplina Limba Română   

 clasa a IV-a         

  

                                                                                                                                 Varianta nr. 2 

Toate subiectele sunt obligatorii!   
Timp de lucru: 60 de minute (15 minute pentru acomodarea cu subiectul și 45 de minute    
                                                     pentru redactarea răspunsului) 
 
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor mai jos formulate: 

,, A visa este cea mai bună calitate a unei ființe, dar ce se întâmplă cu lucrurile? Au ele 
voie să viseze? În penarul Lianei nu există creioane neascuțite, pixuri stricate sau stilouri fără 
cerneală; totul este mereu aranjat și verificat. Însă ieri, la ora de pictură, când a dorit să își pună 
în penar pensula preferată, a așezat-o din greșeală în alt loc, iar când a ajuns acasă a găsit-o 
jumulită. "Acum nu mai am ce să fac cu tine", s-a gândit Liana. "Dar pentru că ai fost pensula 
mea preferată, nu te voi arunca." Și a așezat-o într-o cutie cu obiecte nefolositoare, pe care a  
dus-o în pod.  

- Suntem prea multe! s-a plâns o cutie muzicală stricată. Sigur o să ne arunce sau o să ne 
pună pe foc ! 

-Nu-ți face griji, ne mută doar, a explicat un câine de jucărie, fără un picior. 
Odată ajunse acolo, toate au început să se vaite că nu vor mai vedea niciodată soarele și 

că nu vor mai simți bucuria de a fi folosite  (iar pentru ele asta era cea mai mare bucurie). 
-Eu eram o rochie tare îndrăgită de stăpână, însă moliile mi-au mâncat mâneca dreaptă și 

acum nu mai pot fi purtată, așa că m-a aruncat aici... 
-Și eu, un cavaler de porțelan, atât de mândru și de viteaz, exilat din cauza brațului 

pierdut în bătălie, ce dezamăgire! 
În sfârșit, după ce toate obiectele au ieșit din cutie și s-au prezentat, a apărut și mica 

pensulă, care a reușit cu greu să se facă auzită: 
-De ce vă tot plângeți? Chiar dacă acum sunteți stricate, trebuie să vă amintiți cu bucurie 

de vremurile trecute."   
                                                                          (Teodora Vaman, Vise pline de culoare) 
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Subiectul I                                                                                                       ( 25 de puncte ) 

 

Valorificând sugestiile textului, redactează o compunere de 15-20 de rânduri în care 

cavalerul de porțelan povestește celorlalte personaje din pod o întâmplare din viața sa. Vei avea 

în vedere: 

• Alegerea unui titlu potrivit; 

• Îmbinarea narațiunii cu dialogul; 

• Ordonarea logică a ideilor; 

• Respectarea regulilor de exprimare, de scriere, de punctuație, de așezare în pagină; 

• Încadrarea în limitele de spațiu indicate. 

 

Subiectul al II-lea                                                                                                ( 20 de puncte) 

 

1. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele a visa și a ajunge să aibă alte sensuri decât în  

textul-suport pe care le vei preciza.                                                                                      6  p 

2. Notează câte un sinonim potrivit sensului din text al cuvintelor: preferată (pensula  

preferată)  și nefolositoare (obiecte nefolositoare)                                                             4  p 

3. Selectează din primul  alineat un pronume personal de persoana a II-a. Construiește un  

enunț în care acesta să fie utilizat la numărul singular și cu rol de subiect.                         4  p 

4. Transcrie, din ultimul alineat al textului dat, un substantiv  de genul feminin, un pronume  

personal, un adjectiv și un verb la timpul trecut.                                                                  4  p 

5. Precizează într-un enunț motivul tristeții personajelor din cutie.                                      2  p 

 

 

 

 

 

SUCCES! 

 



 
Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 

Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 
www.licmcostin.ro 

email: secretariat@ltmcis.ro 
 

Concursul Județean MATEROM 

Disciplina Limba şi Literatura Română   

 clasa a IV-a        

MATEROM 

                                                                                                                                Varianta nr. 2 

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE 

 

Subiectul I   

Se acordă 25 de puncte după cum urmează 

• Alegerea un titlu sugestiv 4 p / titlu nesugestiv, lipsă de concordanţă între titlu  şi text 2 p; 

• Respectarea temei propuse prin valorificarea clară, nuanțată a textului: 8p/4p/2p; 

• Respectarea părților unei compuneri 4p/2p/1p; 

• Valorificarea naraţiunii şi a dialogului 4 p; 

• Respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie și de  lizibilitate 4 p; 

• Încadrarea în limita de 15-20 de rânduri 1p 

 

Subiectul al II-lea ( 20 de puncte) 

1.Folosirea corectă a sensului fiecărui cuvânt în enunțul alcătuit și precizarea acestuia. 6 p 

 (câte 1,5 p pentru precizarea sensului fiecărui cuvânt, câte 1,5 p pentru alcătuirea enunțului); 

2. Notarea  sinonimelor potrivite sensurilor din text ale cuvintelor date: 4 p. (2 x 2 p); 

3. Selectarea corectă a pronumelui personal de persoana a II-a 2 p; alcătuirea enunțului 2 p;  

4. Transcrierea corectă a părților de vorbire indicate 4 p (2 p x 4) ; 

5. Interpretarea corespunzătoare a motivului 2 p/ interpretarea parțial corespunzătoare a 

    motivului 1 p. 

 

 Notă: Nu se acordă alte fracțiuni de punctaj decât cele specificate în barem. 
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                                      CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM -  28 MAI 2022  

  
                                                     clasa a IV-a                      

 
                                            DISCIPLINA  MATEMATICĂ 
 

Varianta nr. 1  
   
 
• Pe foaia de concurs scrieți  rezolvările complete. 
• Timp de lucru: 60 de minute (15 minute pentru acomodarea cu subiectul și  

45 de minute  pentru redactarea răspunsului) 
 
 

(10 p)   1.    Aflați valoarea lui a din egalitatea:  

              3+3∙ [3 +3∙ (3+ 3∙3 )] = (3a+3) ∙3 +3 

 (10 p)  2.   Trei copii au împreună 1075 lei. După ce a cheltuit fiecare aceeași sumă de  

                    bani, le-au rămas respectiv 112 lei, 345 lei și 126 lei. Câți lei a avut fiecare  

                    copil la început? 

 (10 p)   3.  Diferența dintre triplul unui număr și sfertul său este 341. Să se afle numărul. 

 (10 p)  4.  Mama a doi copii are 26 de ani.  Unul dintre  copii este cu 3 ani mai mare   

                  celălalt. Peste 15 ani, mama va avea vârsta egală cu suma vârstelor copiilor.  

                    Ce vârstă are fiecare copil?   

  (5p)    5.  Calculați suma numerelor pare cuprinse între 12 și 28. 

  
 

SUCCES! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM -  28 MAI 2022 

clasa a IV-a  

BAREM  DE CORECTARE  ȘI    NOTARE 

 

Varianta 1  
 
 

1. ( 10 p)  
       3 +3 ∙ [3 + 3 ∙  (3 +3 ∙ 3 )] = 120 (4p) 
       3a +3 =39 , a =12   (6p) 
    
   2.    (10p)  
        Fie x  suma cheltuită de fiecare . 
         112 + x + 345 + x +126 + x  = 1075    (5p) 
         3 ∙ 𝑥𝑥 = 1075 − 583  ↔  𝑥𝑥 = 492: 3 ↔ 𝑥𝑥 = 164.(2p) 
         La  început au avut următoarele sume de bani : 276 ; 509 ;290.(3p) 

 
                   3.   (10p) 
                            Notăm cu a numărul căutat. 
                            3 ∙ 𝑎𝑎 – a : 4 = 341   (5p) 
                            Finalizare a =  124  (5p) 
                              

             4.    (10 p) Notăm cu a vârsta celui mai mic copil și avem  ………………….1p 
              26 + 15 = a + 15 + (a+3) +15……………………………………. 5p 
              41 = 2×a + 33………………………………………………….….1p 
              2×a = 8…………………………………………………………….1p 
              a = 4………………………………………………………………..1p 
              Deci, cel mai mic copil are 4 ani, iar cel mai mare are 7 ani…….....1p 
 
 

        5.    Identificare numere pare 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26  (3p) 
                Finalizare     S =  140       (2p) 
 

  
NOTĂ:  

 

Orice rezolvare corecta, diferita de barem, va primi punctajul maxim corespunzator  
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM - 28 mai 2022 
DISCIPLINA  LIMBA  ROMȂNĂ 

CLASA a V-a 
  

VARIANTA NR. 1 
 
Toate subiectele sunt obligatorii!   
Timp de lucru: 60 de minute  
    
I. Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor mai jos formulate: 25p.
-„La circ, în Târgul Moșilor, 
Pe gheața unui răcitor, 
Trăia voios și zâmbitor 
Un pinguin din Labrador. 
 
– Cum se numea? 
 – Apolodor. 
– Și ce făcea?  
– Cânta la cor. 
Deci, nu era nici scamator, 
Nici acrobat, nici dansator. 
Făcea și el ce-i mai ușor: 
Cânta la cor. (Era tenor.) 
 
Grăsuț, curat, atrăgător 
În fracul lui strălucitor, 
Așa era Apolodor... 
 
 
 
 
 

 Dar într-o zi Apolodor,  
 Spre deznădejdea tuturor 
 A spus așa:-Sunt foaaarte trist! 
 Îmi place viața de corist  
Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor  
De frații mei din Labrador!  
O, de-aș putea un ceas măcar   
Să stau cu ei pe un ghețar... 
 
Apoi a plâns Apolodor. 
--------------------------------- 
Maestrul Domilasolfa  
Cu haina lui de catifea  
L-a ascultat și, gânditor,  
S-a așezat pe canapea oftând:  
Sărmanul meu tenor...  
Se poate prăpădi de dor...  
Să plece dar spre Labrador. 
 
 Și a plecat Apolodor.”                    
  (Gellu Naum, Cartea cu Apolodor) 
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1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:   2p. 

       Apolodor este:   a) un ursuleț;      b) un câine;      c) un pinguin; 

2. În secvența: „- Sunt foaaarte trist!‟, adjectivul este la gradul de comparație:     2p. 

            a-pozitiv;                                    b-superlativ relativ de inferioritate;  

            c-comparativ de egalitate;          d-superlativ absolut de superioritate; 

3. Scrie doi termeni din câmpul lexical al spectacolului de circ.                               2p. 

4. Transcrie din text un enunț interogativ.                                                                  1p. 

5. Rescrie secvențele, înlocuind cuvintele subliniate cu antonime:                            2p. 

 „ Făcea și el ce-i mai ușor‟ ;    „Apoi a plâns Apolodor.‟ 

6. Indică timpul verbului făcea, apoi trece-l la timpul m.m.c.p., păstrând persoana și 

numărul.                                                                                                                    2p.                                                                                                           

7. Numește valoarea morfologică a cuvintelor: unui; Labrador; Grăsuț; spre;  L-.   5p. 

8. În secvențele: „Cu haina  de catifea‟;  „Și a plecat  Apolodor.”cuvintele 

evidențiate sunt în ordine.:                                                                                          3p. 

a) subiect; predicat verbal; atribut;  

b) atribut; predicat verbal; subiect; 

c) predicat verbal; atribut; subiect. 

9. Găsește în text două substantive care să constituie indici de spațiu. Construiește câte un 

enunț, în care acestea să aibă funcții sintactice diferite.                                  6p. 

 

II. Redactează un text de 120-150 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o întâmplare a lui      

     Apolodor ajuns în Labrador.    20 p.                                                                                                             

      Vei respecta următoarele cerinţe: 

● Coerența textului;                                                                             4p. 

● Conţinutul textului adecvat cerinței;                                                 8p.                                      

● Textul va avea 120-150 de cuvinte;                                                  4p. 

● Titlul textului;                                                                                   1p. 

● Vei respecta normele de ortografie şi de punctuaţie;                        2p.  

● Așezarea în pagină.                                                                           1p.        

 



SUCCES! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM - 28 mai 2022 

DISCIPLINA  LIMBA  ROMȂNĂ 
CLASA a V-a 

  
Bareme de corectare şi notare: 

 
I.  25 puncte 
 

1) c-un pinguin-2p.; 
2) d-superlativ absolut de superioritate-2p.; 
3) circ, scamator; acrobat; dansator -2p.; 
4) Enunț interogativ: „–Cum se numea?‟; „ –Și ce făcea?‟- 1p.;  
5)   „ Făcea și el ce-i mai greu‟ ;    „Apoi a râs Apolodor    1p.X 2=2p.; 
6) făcea=imperfect-1p.; făcuse-m.m.c.p.- 1p.; 
7) unui-articol nehotărât-1p.; Labrador-substantiv propriu-1p.;  
    Grăsuț-adjectiv-1p.;  spre-prepoziție simplă-1p.; L-pronume personal-1p.   
8) b-atribut; predicat verbal; subiect-3p.; 
9) circ;  Târgul Moșilor; Labrador; un ghețar.  -2p.; 
   Circul este o atracție pentru copii. (subiect) -2p.;  
 Apolodor este un pinguin din Labrador. (atribut) -2p.  
 

II.  20 de puncte: 
 

Coerența textului;                                                                              4p. 
Conţinutul textului adecvat cerinței;                                                 8p.                                   
Textul va avea 120-150 de cuvinte;                                                  4p. 

           Titlul textului;                                                                                   1p.       
            Ortografie şi de punctuaţie.(1p. + 1p.)                                             2p.    
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             Așezarea în pagină.                                                                           1p.        
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM-28 mai 2022 
CLASA a V-a 

 
Disciplina - Matematică 

  
VARIANTA NR. 2 

 
Toate subiectele sunt obligatorii!   
Timp de lucru: 60 de minute  
 

   
I. Matematica (45 puncte):  
 

1)  Se dau numerele: 
                𝑎𝑎 = (87: 410 − 1)2022 + 20222 − 2021 ∙ 2022      
                         𝑏𝑏 = 54 ∙ 23 − 5 ∙ 103 + 46 

              Să se arate că 10(2𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) este pătrat perfect. 
                                                                                                                         (10p)                                                                                     

     2)      Se consideră următorul şir de numere: 20, 30, 40, 50, ......., 2010.  
                a) Care este media aritmetică a primilor 12 termeni ai şirului? 
                b) Determinaţi numărul termenilor şirului; 

    c) Care este primul număr din şir care are înaintea lui mai mulţi termeni decât după 
el? ( justificaţi răspunsul)                                                                                                                           
                                                                                                                               (15p)                                                                                      

3)   Andrei îşi aşează jucăriile în patru cutii. La un moment dat are în cele patru cutii sunt 4, 
11, 9, respectiv 10 jucării. El adaugă în fiecare cutie acelaşi număr de jucării.  
  Să se arate că există o cutie în care numărul jucăriilor este un număr divizibil cu 4. (8p)                                                                                                                                                                                              

 
                                                                                                             

4)       La ziua ei, Ana împarte colegilor invitați la petrecere 
baloane și coifuri. Ea oferă câte 5 baloane și 2 coifuri, 
rămânându-i 17 baloane și 12 coifuri. Știind că numărul de 
baloane este dublul numărului de coifuri, să se afle numărul 
copiilor prezenți la petrecere. 
                                                                                            (12p)                                                                                      
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        t101=1020…………………………………………………………………………2p 
         
3) Fie n numărul de jucării pe care îl adaugă în cutii. n poate fi de una din formele  
 
              n = 4k, n = 4k+1, n = 4k+2, n = 4k+3 (teor. împ. cu rest)   …………………4p 
 
 
       Dacă n = 4k, atunci 4+4k este divizibil cu 4   (cutia 1)  ……………………………1p 
 
       Dacă n = 4k+1, atunci 11+(4k+1) = 4(k+3) este divizibil cu 4   (cutia 2)  ………….1p 
 
       Dacă n = 4k+2, atunci 10+(4k+2) = 4(k+3) este divizibil cu 4   (cutia 4)  ………….1p 
 
        Dacă n = 4k+3, atunci 9+(4k+3) = 4(k+3) este divizibil cu 4     (cutia3) …………  1p 
 
 
    

4)Notăm n = numărul de colegi ........................................................................   1p 
 
5n + 17 = numărul baloanelor  ..........................................................................2p 
 

           2n + 12 = numărul coifurilor    .......................................................................... 2p 
 
          Ecuația este:    5n + 17 =  2(2n+12)   .................................................................. 2p 
 
          Soluția ecuației este n = 7  ................................................................................... 4p 
 
         Finalizare:   numărul copiilor prezenți la petrecere este 8    ................................. 1p 
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Concursul Județean MATEROM – 28 MAI 2022 
  

Disciplina MATEMATICĂ 
 

 clasa a V-a 
                                                                

                                                                                                                           Varianta nr.  2   
  

Barem de corectare şi notare 
  

 
 
I.  Matematica (45 puncte):  
                                                                        
1)  10p 
              a)     87: 410 = (23)7: (22)10 = 221: 220 =2     ........................................... .3p 
                                     
                     20222 − 2021 ∙ 2022 = 2022 ∙ (2022 − 2021) = 2022   ................ 2p 
              
                     𝑎𝑎 = (2 − 1)2022 + 2022 = 2023  ………………….........................    1p 
 
                      𝑏𝑏 = 54 ∙ 23 − 5 ∙ 103 + 46 = 5 ∙ (53 ∙ 23) − 5000 + 46P    .................1p 
                   
                         𝑏𝑏 = 5 ∙ (5 ∙ 2)3 − 5000 + 46 = 46...................................................... 1p 
 
                    Finalizare 10(2𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) = 10(4046 − 46) = 40000 = 2002 …………2p 
 

2) 15p 
 

   a) t1 = 20, t2 = 30,    ......... t12 = 130     ……………………………………..........2p 
 

          𝑀𝑀𝑎𝑎 = 20+30+⋯.+130
12

 = 
10(2+3+⋯.+13)

12
 ..................................................3p 

 
         2 + 3 + ⋯ . +13 = 13∙14

2
− 1 = 13 ∙ 7 − 1 = 90 ………………………………3p 

 
           Finalizare   𝑀𝑀𝑎𝑎 = 75  …………………………………………………………. 1p 
 
 b) Termenul general 𝑡𝑡𝑛𝑛 = 𝑚𝑚0  cu m = n+1 ………………………………………2p 
 
         În șir sunt 200 de termeni……………………………………………… ..………..1p 
 
c) Termenul t101 are în față 100 de termeni și după el 99 de termeni. ………………. 1p 
 
      Primul număr din şir care are înaintea lui mai mulţi termeni decât după el este  
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Concursul Județean MATEROM – 28 MAI 2022 

Disciplina Limbă Română 

 clasa a VI-a 

                                                                

                                                                                                                                 Varianta nr. 1 

Toate subiectele sunt obligatorii!  
Timp de lucru: 60 de minute 
 

Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor mai jos formulate: 

,,Când a venit pe lume fratele meu cel mic, uliţa îl aştepta la poartă. El nu ştia: era aşa de 

mic! Căsuţa lui de-atunci era un leagăn alb; palmele mamei erau singura uliţă prin care putea 

păşi; ochii mamei – singurele ferestre prin care putea privi. Pe-atuncea ştia doar să scâncească şi 

se numea Scâncea-voievod. A trecut vreme până când, cu mâinile şi cu picioarele, a prins să 

meargă de-a buşilea, prin molatica împărăţie a covorului. Acolo a hoinărit, în voie, în tovărăşia 

unui mieluşel de lemn, potcovit cu rotiţe, bucălat şi fumuriu la trup, ca un strugur de lână. Îl 

purta prin luncile de ţesături, şi parcă mai degrabă mieluşelul era păstorul, căci el privea doar, iar 

copilaşul păştea covorul, mozolind. Acolo s-a rătăcit prin codrul picioarelor de scaune şi de 

măsuţe, sălaş al urşilor, al lupilor, al tigrilor, şi al altor sălbăticiuni de pâslă sau carton. Acolo a 

privit cele dintâi păsări şi a ascultat cele dintâi ciripiri: muştele cu bâzâitul lor. Acolo s-a trudit 

zadarnic să treacă dealurile taburetelor, pe sub care motanul îşi croia tunel.”                     

                                                                                      (Uliţa copilăriei, Ionel Teodoreanu) 

Subiectul I (20 de puncte) 

Scrie un text narativ de cel puţin 150 de cuvinte, în care să îţi imaginezi o întâmplare 
neobişnuită la care participă Scâncea-voievod, incluzând o secvență dialogată, de minimum patru 
replici, și una descriptivă, de minimum 30 de cuvinte.    

Pentru obţinerea punctajului maxim, va trebui: 
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- Să respecţi tema propusă                                                                                      10 puncte  
- Să respecţi părţile unei compuneri                                                                            1 punct 
- Să inserezi în cadrul naraţiunii descrierea şi dialogul                                             6 puncte 
- Să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie                                                  2 puncte 
- Să te încadrezi în limita de 150 de cuvinte                                                               1 punct 

 

Subiectul al II-lea (25 de puncte) 

1. Rescrie următorul fragment, înlocuind cu un sinonim expresia ,,a venit pe lume” şi cu un 

antonim adjectivul ,,mic”: Când a venit pe lume fratele meu cel mic, uliţa îl aştepta la poartă.                         

10 puncte 

2. Transcrie din ultimul enunţ al textului două verbe la moduri diferite; precizează pentru fiecare 

modul şi timpul.                                                                                                                10 puncte 

3.  Scrie un enunţ imperativ, în care substantivul mieluşel din fragmentul următor să aibă altă 

funcţie sintactică, pe care o vei preciza: Acolo a hoinărit, în voie, în tovărăşia unui mieluşel de 

lemn, potcovit cu rotiţe.                                                                                                       5 puncte 

 

 

 

SUCCES! 
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Concursul Județean MATEROM – 28 MAI 2022 
Disciplina Limbă Română 

clasa a VI-a 
                                                                
                                                                                                                                 

Varianta nr. 1 
  

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE 

Subiectul I  

Se acordă 20 de puncte după cum urmează: 
 

- Respectarea temei propuse  10 puncte/ 5 puncte adecvare parţială la cerinţă  
- Respectarea părţilor unei compuneri 1 punct 
- Inserarea în cadrul naraţiunii a tiparelor textuale indicate 6 puncte (3x2) 
- Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie 2 puncte (1x2) 
- Încadrarea în limita de 150 de cuvinte 1 punct 

Subiectul al II-lea   

Se acordă 25 de puncte după cum urmează: 
1. 10 puncte: 2 puncte (transcrierea enunţului) + 4 puncte notarea sinonimului + 4 puncte 

notarea antonimului. 
2. 10 puncte: câte  1 punct pentru transcrierea verbelor la moduri diferite (2x1) modului + 

câte 2 puncte pentru menţionatrea (2x2) + câte 2 puncte pentru menţionarea timpului 
(2x2). 

3. 5 puncte: 2 puncte: notarea unui enunţ imperativ corect din punct de vedere logic şi 
gramatical + 3 puncte ilustrarea şi precizarea altei funcţii sintactice a substantivului 
indicat. 
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Succes! 

 

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ 

pentru elevii de clasa a VI-a 

MATEROM- EDIȚIA a XIII-a, 28 mai 2022 

 

• Pe foaia de concurs scrieți rezolvările complete.  

• Timpul de lucru: 60 de minute. 

 

(15p) 1. Se consideră 
2 2

1 1
3 3

a
  

    
  

,  
2

1 0, 6b       şi 

2
2 2 2

1 1
3 3 3

c
    

        
     

. 

Arătaţi că inversul raportului dintre numărul a şi triplul diferenţei numerelor b şi c este un 

număr întreg.  

(10p) 2. Determinaţi numărul de pagini ale cărţii „Laleaua neagră” a lui Alexandre Dumas ştiind 

că este un număr natural cuprins între 200 şi 400 şi că prin împărţirea acestuia la numerele 5, 

respectiv 27 se obţin resturi egale cu 2 şi câturi nenule. 

(10p) 3. Segmentul AB, cu lungimea de 25 cm, este împărțit de punctul M din interiorul său în 

două segmente, AM și MB, ale căror lungimi sunt direct proporționale cu numerele 2 și 3. Află 

lungimea fiecărui segment. 

4. În curtea şcolii s-a organizat un joc în care 6 elevi, cu iniţialele prenumelor M, A, T, D, 

E, B se aşează astfel încât MAT este un triunghi cu măsura unghiului MAT egală cu 75⁰, MD este 

bisectoarea unghiului M, AE este înălţimea din A, unde D ∈ AT ̧si E ∈ MT, B este punctul de 

intersecţie a dreptelor AE şi MD şi măsura unghiului ATM ̧reprezintă 150% din măsura unghiului 

DMT. 

(5p)   a) Arătaţi că triunghiul AMB este isoscel. 

(5p)  b) Georgiana şi Ştefan trebuie să parcurgă un anumit traseu în cadrul jocului. Traseul 

Georgianei este E – A – M – B iar al lui Ştefan este E – B – E – M – T. Demonstraţi că lungimile 

traseelor celor doi elevi sunt egale. 
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CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ 

pentru elevii de clasa a VI-a 

MATEROM- EDIȚIA a XIII-a, 28 mai 2022 

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE 

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul 

corespunzător. 

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. 

1.  1 5 5

3 3 9
a     3p 

4 13
1

9 9
b     3p 

1 19 19

3 9 27
c     3p 

 
13 19

3 3
9 27

b c
 

     
 

 
60

27
  2p 

 

5

9
603

27

a

b c


 
 

5 60 5 27 1
:

9 27 9 60 4
     2p 

1
1

4
4



 
  

 
 2p 

2.  Fie n numărul de pagini; 200 < n < 400, n , n = 5a + 2, n = 27b + 2, a, b *  3p 

(n – 2) = 5a, (n – 2) = 27b  2 5n  şi  2 27n  ( n – 2) este un multiplu 

comun al numerelor 5 şi 27 

4p 

 

(n – 2) este un multiplu comun al numerelor 5 şi 27 şi 200 < n < 400, n   n = 

272 

Cartea are 272 de pagini 

3p 

3. 

2 3

AM MB
    

25
5

2 3 5

AM MB
  


 

2p 

 

 

4p 

AM = 2 · 5 = 10 cm  

BM = 3 · 5 = 15 cm 

2p 

2p 
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4. a) Notăm  m TMD = x⁰,  m ATM = y⁰  

[MD – bisectoarea unghiului AMT    0 0, 2m AMD x m AMT x    
1p 

În triunghiul MAT: y⁰ = 180 ⁰ - 75⁰ - 2 x⁰ = (105 - 2x)⁰ 
1p 

150 3
105 2

100 2

x
y x x      30x  ; 45y   2p 

În triunghiul MAE:   0 0 090 60 30m MAE     

În triunghiul AMB:     030m MAE m AMD AMB     isoscel 
1p 

b) Notăm  cu g, respectiv s lungimea traseului parcurs de Georgiana, respectiv de 

Ştefan 

g = EA + AM + MB; s = EB + BE + EM + MT = 2BE + 2EM +ET  

1p 

În triunghiul dreptunghic MEB:   030 2m EMB MB BE    

În triunghiul dreptunghic MAE:   030 2m MAE AM ME    

În triunghiul dreptunghic TAE:   045m ATE AE ET    

3p 

g = EA + AM + MB = ET + 2ME + 2BE = s 1p 
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