
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
  

Filiera Tehnologică : profilul Tehnic 
 

Clasa a IX –a 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

Problema 1. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:  

a)  

b)  

 

BAREM: 

a) Avem   ……………………………………………………………………..……..……..1p  

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

Finalizare. Obține  , ecuația nu are soluții. ……………….…………...........................................1p 

b)   …………………………………………………………..……………………………..1p 

Deci , , deoarece  ...…..………..1p  

Finalizare,  deci  ………..……………………..……………………………………....1p 

Problema 2. 

a) Fie progresia aritmetică 
1n n

a , cu proprietatea că  Determinați suma 

primilor 100 de termeni.  

b) Determinați un șir de numere naturale nenule 
1n n

a , cu termenii în progresie aritmetică, știind 

că 1 14 29, ,a a a   sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.  

 

BAREM: 

a) ; ; ;    …………..………….……………1p  

 ..………………………………………………………………1p 

…......…………………………………………………………...1p 

b) ….………………………………………………………..…….1p 

Se obține  deci  ; , . ...…………………………………………….2p 

Finalizare, …...……………………………………………………………..1p 
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Problema 3. Pe laturile  ale triunghiului  se consideră punctele D, E, respectiv F, astfel 

încât . Fie M, N, P sunt mijloacele laturilor  ale triunghiului DEF, se cere: 

a) Demonstrați că  .  

b) Demonstrați că . 

c) Demonstrați că triunghiurile ABC  si MNP  au același centru de greutate.  

 

BAREM: 

a) Demonstrează că    ……………………………………………………………….….1p 

b) Prin analogie ,     ……………………………………………….......1p 

 

 și analoagele  

 ,    …………………………………………..2p 

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

c) Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC, iar  centrul de greutate al triunghiului MNP. Avem 

, . 

Din a) rezultă ….……………………………………………………………….…2p 

 

Problema 4. Se consideră o suprafață de teren sub formă de trapez isoscel  cu  astfel încât 

 și  . Suprafața de teren se cultivă cu cartofi. Știm că în medie se obțin 25 tone 

la hectar , prețul de vânzare a unei tone de cartofi este de 2500 lei, iar profitul obținut pe tona de cartofi vândută 

este de 25%  . 

a) Demonstrați că . 

b) Determinați producția obținută. 

c) Ce profit se obține dacă se vinde 80%  din producția obținută? 

 

BAREM: 

 

a) Fie și . 

 și   

      .................................2p 

b) ; Folosește ......1p 

 Finalizare,  , producția obținută este de 1225 t...1p 

tone. …………………………………….…1p 

Finalizare. Profitul obținut este de 612500 lei. ………....…...…...2p 

 

 


