
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ “SFERA”-EDIȚIA a XIV-a                                                             

BĂILEȘTI,  11 martie 2017 

Clasa a- VI- a                                                            

 

Partea I (50 puncte) 

Pentru întrebările 1 -5 scrieţi pe lucrare litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. Numărul       cu proprietatea că             : 

 

a) 32    b)  64   c)  81  d) 36; 

 

2. Suma numerelor       care verifică relația                           este:  

a) 46    b) 17   c)75  d) 42 

 

3. Rezultatul calculului  
  

  
 
   

  
  

   
 
   

 
     

      
 este egal cu: 

a) 1   b) 
 

 
   c) 

 

 
  d) 

 

  
; 

 

4. Fie punctele coliniare A, B și C în această ordine, cu [AB] [BC], iar D și E respectiv 

simetricele lui A și B față de C. Atunci afirmația adevărată este: 

a) [BC]≡[CD]    b) [AE]≡[BD] c) [AB]≡[CE]  d) B este între C și D 

 

5. Fie unghiurile AOB, BOC, COD și DOA în jurul punctului O, astfel încât 

                                      și                . 

Măsura unghiului dintre bisectoarele unghiurilor AOB și COD este egală cu: 

a) 30
0
   b) 45

0
   c) 165

0
  d) 120

0
 

Probleme propuse de prof. Mirea Miheala Mioara, Craiova 

 

Partea a –II-a  

Pentru problemele 1 şi 2  scrieţi pe  lucrare rezolvările complete. 

Problema 1 (20puncte) 

a)Aflați ultimele trei cifre ale numărului 2012432 7...7777 a . 

prof.  Gheorghe Ștefana, Revista Sfera Matematicii nr. 22 

b)Arătați că numărul                                        
          

 nu este pătrat perfect,oricare ar fi a și b cifre, cu      

*** 

Problema 2 (20puncte) 

Pe o dreaptă se consideră punctele A, M, N, C, P, Q, B în această ordine, astfel 

încât                               și AB=24 cm. 

a) Să se calculeze lungimile segmentelor MQ și PB. 

b) Care este lungimea segmentelor AQ pentru care C este mijlocul segmentului AB. 

prof. Mirea Mihaela Mioara, Craiova 

 

Timp de lucru: 2 ore și 30 minute. Din oficiu se acordă:  10 puncte. 

 

 



 

BAREM DE CORECTARE CLASA a VI-a 

 

Partea I 

1. a) 2. d) 3. b)         4. b)     5. c)  

 

Partea a II a 

 

1.                                      ………………………………..………. 2p 

                                                     ……………...…………...……....2p 

 1001 = 7∙11∙13     …………………………………………………………. 

                            restul împărțirii lui           la 11 este a           nu este 

divizibil cu 11……………………………………………………………………….……………2p 

                         are 366 de termini de forma                    ……..1p 

                    …………………………………………………………….1p 

             s=         restul împărţirii lui s la 11 este 6    nu se divide cu 11
2
…………......1p 

Finalizarea………………………………………………………………………………..1p 

b) 4007771 32   ...........................................................................................2p 

)7771(7...)7771(7)7771(7 32200932532 a .....................2p 

)7...77(400 20095 a .........................................................................................2p 

 7)7( 14kU   15037)7...77( 20095  UU ...............................................2p 

Finalizare : ultimele trei cifre sunt 400 ......................................................................2p 

2.  

a) AM = NC = PQ = x……………………………….……………..………………..2p 

MN = CP = QB = y ………………………..………………………………………….2p 

        ……………………………………………………………………….…2p 

MQ = 16 cm…………………………………………………………………………...2p 

PB = 8 cm..……………………………………………………………………………2p 

 

b) x =y……..………………………………….…………………………………..…5p 

AQ = 20 cm......………………………………………………………………………5p 

 


