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Clasa a VI-a 

Barem de corectare 

 

 

1. a) Se dă mulţimea  , 1,..., 8A a a a   , unde a este un număr natural oarecare. Să se 

găsească trei submulţimi , ,B C D , fiecare cu câte trei elemente, cu proprietăţile, 

B C D A  , B C B D C D       şi suma elementelor lui B să fie egală cu suma 

elementelor lui C şi cu suma elementelor lui D . 

b) Să se împartă mulţimea  1,2,...,2013A  în trei submulţimi disjuncte două câte 

două, fiecare cu câte 671 elemente, oricare din ele având aceeaşi sumă a 

elementelor. 

 
 

Barem.  

a) Putem grupa astfel 4 8 1 5 6 2 3 7 3 12a a a a a a a a a a                  ...3p 

b) Numerele de la 7 la 2013 le împărţim în 223 de grupe de câte  nouă numere 

consecutive şi procedăm ca la punctul precedent iar numerele de la 1 la 6 le grupam 

astfel  1+6=2+5=3+4  .................................................................................................. 4p 

 
2. Un triunghi are lungimile tuturor laturilor numere naturale şi suma lungimilor  celor                    

trei laturi este egală cu 10. Să se demonstreze că triunghiul nu este echilateral dar este 

obligatoriu isoscel (se cunoaşte că suma lungimilor oricăror două laturi este mai mare decât 

lungimea celei de-a treia laturi ). 
 

Barem.  

Cea mai scurtă dintre laturi este în mod evident cu lungimea cel mult 3. ..........................2p 

 Se iau pe rând cele trei cazuri posibile şi se face analiza detaliată a fiecărui caz în parte...4p   

Evident 10 nu este multiplu de 3 deci triunghiul nu poate fi 

echilateral............................................................................................................................. 1p 

 
3. a) Să se găsească 16 numere naturale astfel încât suma oricăror nouă dintre ele nu se 

divide cu 9. 

      b) Să se dea un exemplu de opt numere de tipul 7 11 13a b c  cu proprietatea că produsul 

oricăror două nu este pătrat perfect. 

      c) Să se demonstreze că din 81 de numere de tipul 7 11 13a b c  , putem găsi patru astfel 

încât produsul lor este o putere a patra a unui număr natural. 
 



Barem. 

a) Se aleg opt numere de tipul 9k şi opt numere de tipul 9k+1. 

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

      b)  Se aleg următoarele triplete pentru exponenţi (p,p,p), (p,p,i), (p,i,p), (i,p,p), (p,i,i), 

(i,p,i), (i,i,p) şi (i,i,i), unde prin p reprezintă exponent par iar i reprezintă exponent impar 

.……………………………………. ..................................................................................2p 
c)                 Împărţim în nouă grupe de câte nouă termeni şi folosind punctul anterior, 

extragem două elemente cu produsul pătrat perfect.Astfel obţinem nouă 

pătrate perfecte.Exponenţii sunt pari deci au forma 4k sau 4k+2.Vom găsi 

două produse care au aceeaşi formă a exponenţilor deci produsul lor este un 

produs de patru elemente , care este o putere a patra a unui număr natural 

………………………………………………………….. ........................ 3p 

 

 

 


