
 
 

 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ  

ETAPA LOCALĂ – CONSTANȚA, 08.02.2020  

Clasa a V-a  
  

Barem de corectare și notare 

SUBIECTUL I 

 

a) Diferenţa dintre dublul unui număr prim şi triplul altui număr prim este 2020. 

Determinaţi cele două numere.                                                                                                                                                                     

b) Ana avea de adunat toate numerele naturale de la 1 la 100, dar a observat că a omis 

două numere prime. Ce numere au fost omise, dacă rezultatul calculului a fost 5040? 

Soluţie 

a) 2𝑥 − 3𝑦 = 2020………………………………………………………….1p 

2𝑥, 2020 numere pare ⇒3y număr par……………………………………1p 

𝑦 = 2, 𝑥 = 1013………………………………………………………….1p 

b) 1 + 2 + 3 + ⋯ + 100 = 5050……………………………………………2p 

5050 − 5040 = 10………………………………………………………..1p 

Numerele omise sunt 3 şi 7..........................................................................1p 

SUBIECTUL II 

            

            Într-o şcoală, numărul elevilor de clasa a cincea este cuprins între cel mai mic număr 

natural de trei cifre distincte şi cel mai mic număr natural de trei cifre identice. Un sfert dintre 

elevii claselor a cincea participă la cercul de lectură şi a noua parte dintre ei la cercul de 

matematică. Câţi elevi de clasa a cincea sunt în această şcoală? 

Soluţie 

         Fie x=numărul de elevi 

         102 < 𝑥 < 111..................................................................................................2p 

         104 şi 108 sunt divizibile cu 4..........................................................................2p 

         108 este divizibil cu 9.........................................................................................................2p 
           𝑥 = 108.....................................................................................................................................1p 
 

SUBIECTUL III 

 

a) Calculaţi suma numerelor naturale de forma 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ care dau câtul 166 atunci când le 

împărţim la 6. 

b) Ultima cifră a numărului natural 𝑛2018 este 9. Aflaţi ultima cifră a numărului 𝑛2020 . 

Soluţie 

a) 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ = 6 ∙ 166 + 𝑟; 𝑟 < 6……………………………………………………………………………2p 

      Numerele de forma 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ sunt 996, 997, 998, 999….………………………...1p 

      Suma=3990…………………………………………………………………..1p 

b) 𝑢(𝑛2018) = 𝑢(𝑛4𝑘+2) = 9 ⇒ 𝑢(𝑛) = 3 𝑠𝑎𝑢 𝑢(𝑛) = 7…………………………………………2p 

𝑢(𝑛2020) = 𝑢(𝑛4𝑘) = 1………………………………………………………………………………………..1p 



 

 

 

 

SUBIECTUL  IV 

 

a) Arătaţi că 250 > 1015. 

b) Determinaţi câte cifre are numărul 250, scris ca număr natural în baza 10. 

 

Soluţie 

a) 250 = (210)5 = 10245.........................................................................................1p 

1015 = (103)5 = 10005......................................................................................1p 

1024 > 1000 ⇒ 250 > 1015...............................................................................1p 

b) 250 > 1015 ⇒ 250 are cel puţin 16 cifre.................................................................1p 

      Demonstrează că 250 < 1016................................................................................2p 

      Numărul are 16 cifre.............................................................................................1p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă:  

Timp de lucru 2 ore 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 

Nu se acordă puncte din oficiu 


