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Clasa a V-a 
 

SoluŃii şi bareme 
1. Răspuns: 89 

Suma actuală a punctajelor Ioanei este egală cu 90 80 70 60 85 385+ + + + =  
Media actuală a Ioanei este 385 :5 77=           
Media după cel de-al şaselea test va fi mai mare sau egală cu 77 2 79+ =           
Suma punctajelor la cele şase teste va fi mai mare sau egală cu 79 6 474⋅ =  
Punctajul la al şaselea test trebuie să fie mai mare sau egal cu 474 385 89− =  
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2. a) Răspuns: 93 
1010 10000000000=  şi 102 1024=  

Deci 9999998976N =  
Suma cifrelor lui N este 93. 
b) Răspuns: 15 
Cel mai mare rest posibil ar fi 17, obŃinut pentru 18a b+ = , 

caz în care 99ab = . Dar restul împărŃirii lui 99 la 18 este 9 17<  
Dacă 17a b+ = , obŃinem numerele 89 şi 98 care dau resturile împărŃirii la 17 
egale cu 4, respectiv 14, ambele mai mici decât 16 
Dacă 16a b+ = , obŃinem numerele 79, 88 şi 97. Restul împărŃirii lui 79 la 16 
este 15.  
Dacă 15a b+ ≤ , atunci resturile obŃinute sunt mai mici decât 15. 
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3. Răspuns: A câştigă. 
Suma tuturor numerelor de pe cartonaşe este egală cu 1225. 
A extrage prima dată cartonaşul cu numărul 25. 
Suma cartonaşelor rămase va fi 1200. 
Cartonaşele rămase se pot împărŃi în 24 de perechi de forma ( );50k k− , unde 

{ }1;2;...;24k ∈ . 

Dacă B extrage cartonaşul cu numărul a, atunci A, la a doua extragere, ia 
cartonaşul cu numărul 50 a− .  
Astfel, după fiecare extragere a lui A suma numerelor cartonaşelor de pe masă 
scade cu 50 faŃă de extragerea precedentă a lui A.  
După a 13-a extragere a lui A, suma numerelor cartonaşelor rămase pe masă 
va fi 1200 12 50 600− ⋅ = . Deci A câştigă. 
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4. a) Răspuns: 20550 

{ }156;157;...;255A =  

Suma elementelor din mulŃimea A este egală cu 
255 256 : 2 155 156 : 2 20550⋅ − ⋅ =  
b) Răspuns: 18 

Suma minimă 2a b c+ + =  se obŃine pentru 200abc = . 

Suma maximă 19a b c+ + =  se obŃine pentru 199abc = . 

Pentru orice s, 2 19s< < , există abc A∈  astfel încât a b c s+ + = , 
deci { }2;3;...;19B =  şi are 19 1 18− =  elemente.  
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