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PROBĂ DE EVALUARE A ELEVILOR DE CLASA A IV-A 

 CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN MATEMATICĂ – BUCUREŞTI 
8 MARTIE  2014 

BAREM ORIENTATIV DE EVALUARE 
 

 
 
 1. Determinaţi numărul de triunghiuri de orice tip şi mărime din desenul 
următor: 
 
Rezolvare şi barem orientativ: 
Sunt următoarele tipuri de triunghiuri:  
1 triunghi mare_______________________________________________________________1 punct 
6 triunghiuri ca jumătăţi din triunghiul mare________________________________________3 puncte 
3 triunghiuri ca treimi din triughiul mare___________________________________________3 puncte 
6 triunghiuri ca şesimi din triunghiul mare_________________________________________ 3 puncte 
Total triunghiuri: 1+6+3+6=16 triunghiuri. 
 
 2. Andrei reuşeşte să taie  o placă dreptunghiulară în 3 piese în 12 minute, fiecare 
tăietură realizându-se în acelaşi interval de timp, fără pauze. Câte minute 
îi vor fi necesare lui Andrei să taie o placă identică cu cea iniţială, în 5 
piese, dacă fiecare tăietură se realizează în acelaşi interval de timp ca la 
prima placă? 
 
Rezolvare şi barem orientativ: 
Pentru a tăia placa dreptunghiulară în 3 părţi sunt necesare 2 tăieturi, deci pentru realizarea unei 
tăieturi este nevoie de 12:2=6 minute._____________________________________________5 puncte 
Pentru a tăia o altă placă dreptunghiulară identică cu cea iniţială în 5 bucăţi, sunt necesare 4 tăieturi 
deci timpul total este 6 4 24⋅ =  de minute.__________________________________________5 puncte 
   
 3. Ioana alege un număr la care, în ordine, efectueaza urmatoarele calcule: adună cu 5, 
împarte rezultatul la 3, rezultatul îl înmulţeşte cu 4, apoi scade 6, noul rezultat îl împarte la 7 şi 
obţine în final numărul 2. Care a fost numărul ales de Ioana ? 
 
Rezolvare şi barem orientativ: 
Notând cu n  numărul ales de Ioana, relaţia determinată de calculele pe care le face aceasta este: 
[( 5) : 3 4 6]: 7 2n + × − = _________________________________________________________5 puncte 
Obţinem succesiv: 
( 5) :3 4 6 2 7n + × − = ⋅ , deci ( 5) :3 4 6 14n + × − = _______________________________________1 punct 
( 5) :3 4 14 6n + × = + , deci ( 5) :3 4 20n + × = ____________________________________ ______1 punct 
( 5) :3 20 : 4n + = , deci ( 5) : 3 5n + = _________________________________________________1 punct 

5 5 3n + = × , deci 5 15n + = _______________________________________________________1 punct 
În final se obţine 10n = ._________________________________________________________1 punct 
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 4. Un grup de dansatori este format din 29 de băieţi şi 19 fete. Grupul organizează o 
selecţie pe parcursul mai multor săptămâni, în fiecare săptămână adăugându-se grupului încă 1 
băiat şi 2 fete. Selecţia se finalizează în săptămâna în care numărul de băieţi din grup devine 
egal cu numărul de fete. Pe parcursul câtor săptămâni s-a organizat selecţia? 
 
Rezolvare: 
Iniţial grupul are cu un număr de 29-19=10 băieţi mai mult decât numărul de fete._________ 2 puncte 
La finalul fiecărei săptămâni de selecţie grupul creşte ca număr de dansatori, astfel încât diferenţa 
dintre numărul de băieţi şi numărul de fete scade cu o unitate.__________________________5 puncte 
Astfel, sunt necesare 10 săptămâni, când vor fi 29 10 39+ =  de băieţi, respectiv 19 2 10 39+ × =  de 
fete._______________________________________________________________________ 3 puncte 
 
Sau 
Se notează cu x  numărul săptămânilor necesare  _____________________________________1 punct 
Se obţine relaţia: 29 19 2x x+ = + ×  _______________________________________________2 puncte 
29 19 2 x x= + × − ______________________________________________________________2 puncte 
29 19 x= +  __________________________________________________________________ 2 puncte 
29 19 x− = ___________________________________________________________________2 puncte 

10x = ___________________ ___________________________________________________1 punct 
 
 5. Paginile unei cărţi sunt numerotate începând cu numărul 1 de la prima pagină. Pentru 
numerotarea tuturor paginilor cărţii se folosesc, în total, exact 111 cifre de 0. Determinaţi 
numărul folosit pentru numerotarea ultimei pagini. 
 
Rezolvare şi barem orientativ: 
Scrierea numerelor 10, 11, ...., 99 conţine 9 cifre de 0;_________________________________1 punct 
Scrierea numerelor de la 100 la 199 conţine 20 de cifre de 0;____________________________1 punct 
Scrierea numerelor de la 200 la 299 conţine 20 de cifre de 0;____________________________1 punct 
Scrierea numerelor de la 300 la 399 conţine 20 de cifre de 0;____________________________1 punct 
Scrierea numerelor de la 400 la 499 conţine 20 de cifre de 0;____________________________1 punct 
Scrierea numerelor de la 500 la 599 conţine 20 de cifre de 0.____________________________1 punct 
Deci, în scrierea primelor 599 de numere (începând de la 1) se utilizează 9 20 5 109+ × =  cifre de 0. 
___________________________________________________________________________2 puncte 
Cum pagina numerotată cu numărul 600 mai conţine 2 zerouri, iar pagina următoare, numerotată cu 
numărul 601, conţine încă un zero, rezultă că pentru a îndeplini condiţia problemei, numărul utilizat 
pentru numerotarea ultimei pagini este 600.________________________________________2 puncte 
 
 6. Într-o sală de spectacole, elevii unei clase se aşază toti într-un şir  pe un rând de scaune. 
Marius, unul dintre elevi,  remarcă faptul că la stânga sa se află de 3 ori mai mulţi colegi decât 
cei aşezaţi la dreapta sa, iar Ştefan, alt elev,  remarcă faptul că la dreapta sa se află de 4 ori mai 
mulţi colegi decât la stânga sa. Ştiind că numărul de elevi ai clasei nu este mai mare decât 30, să 
se determine câţi elevi sunt aşezaţi între Marius şi Ştefan. 
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Rezolvare şi barem orientativ: 
Notăm cu S numărul total de elevi. 
Dacă notăm cu x  numărul de elevi aşezaţi la dreapta lui Marius, rezultă că 

3 1 4 1S x x x= + × + = × + .________________________________________________________2 puncte 
Dacă notăm cu y  numărul de elevi aşezaţi la stânga lui Marius, rezultă că 

4 1 5 1S y y y= + × + = × + ._______________________________________________________2 puncte 
Obţinem egalitatea 4 5x y× = × .__________________________________________________1 punct 
Cum 30S ≤ , rezultă că 5 29y× ≤ , deci valorile pe care le poate lua y  sunt: 1,2,3,4 şi 5, de unde 5 y×  
poate lua valorile 5, 10, 15, 20, respectiv 25. 
Cum dintre aceste numere doar 20 se împarte exact la 4, rezultă că singura soluţie convenabilă a 
problemei este 5x =  şi 4y = , deci 21S = .__________________________________________2 puncte 
În aceste condiţii, rezultă că la dreapta lui Marius sunt 5 elevi şi tot la dreapta lui Ştefan sunt 16 elevi, 
deci Ştefan nu poate ocupa un scaun la dreapta lui Marius, ci la stânga.___________________1 punct 
Pentru a determina numărul de elevi aşezaţi între Marius şi Ştefan, din numărul de totald e 21 de elevi, 
scădem 5 – numărul de elevi aşezaţi la dreapta lui Marius, scădem 4 – numărul de elevi aşezaţi la 
stânga lui Ştefan, şi mai scădem 2 (Marius şi Ştefan). 
Obţinem un număr de 21 5 4 2 10− − − =  elevi, aşezaţi între Marius şi Ştefan._______________2 puncte 
Observaţie: pentru cazul 0x = sau 0y =  se obţine 1S = , care nu convine ipotezei care afirmă că există 
cel puţin 2 elevi, Marius şi Ştefan. 
 
 7. Proprietarul unui castel prezintă invitaţilor săi istoricul familiei sale şi, arătând spre 
tabloul din holul principal, înfăţişând un om cu o statură impozantă, afirmă: „Omul din tablou 
este fiul tatălui tatălui fiului mamei mele.”. Printre invitaţi încep discuţii, fiecare dându-şi cu 
părerea care este gradul de rudenie dintre omul reprezentant în tablou şi proprietarul 
castelului. Voi puteţi să explicaţi gradul de rudenie, ştiind că fiecare generaţie a familiei 
respective a avut câte un singur copil? 
 
Rezolvare şi barem orientativ: 
Fiul mamei este chiar proprietarul;________________________________________________1 punct 
Tatăl fiului mamei este soţul mamei proprietarului;__________________________________ 2 puncte 
Tatăl tatălui fiului mamei este bunicul proprietarului;_________________________________3 puncte 
Fiul tatălui tatălui fiului mamei este tatăl proprietarului._______________________________4 puncte 
  
 8. Calculaţi suma a b c+ +  ştiind că 2 3 16a b c+ + =  şi 7 3 11 55a b c+ + = . 
 
Rezolvare şi barem orientativ: 
Înmulţind cu 4  relaţia 2 3 16a b c+ + =  se obţine 8 4 12 64a b c+ + = _______________________6 puncte 
Scăzând membru cu membru relaţiile 8 4 12 64a b c+ + =  şi 7 3 11 55a b c+ + =   se obţine 9a b c+ + =  
___________________________________________________________________________4 puncte 
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 9. Felicia şi Eugenia se joacă cu jetoane. Felicia are de 5 ori mai multe jetoane decât 
Eugenia. Pentru a avea acelaşi număr de jetoane, Felicia îi dăruieşte Eugeniei 24 de jetoane. 
Câte jetoane avea inţial fiecare fetiţă? 
 
Rezolvare şi barem orientativ: 
Notăm cu x  numărul iniţial de jetoane ale Feliciei şi cu y  numărul iniţial de jetoane ale Eugeniei. Se 
obţine relaţia 5x y= ___________________________________________________________3 puncte 
După ce Felicia îi dăruieşte Eugeniei 24 jetoane, 24x −  va reprezenta numărul de jetoane ale Feliciei, 
respectiv 24y +  va reprezenta numărul de jetoane ale Eugeniei ________________________ 2 puncte 
Se obţine relaţia 24 24x y− = + __________________________________________________1 punct 
4 48y = , deci 12y =  (numărul iniţial de jetoane ale Eugeniei)__________________________2 puncte 

5 12 60x = ⋅ =  (numărul de jetoane ale Feliciei)______________________________________2 puncte 
 
 
 
                                                                                                          10 PUNCTE DIN OFICIU! 
                                                                                                            TOTAL: 100 DE PUNCTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


