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Filiera teoretică, profil umanist

BAREM DE CORECTARE CLASA A IX-A

1. Prima şi a doua cifră a numărului de două cifre N, scris în baza 10, reprezintă primul şi al doilea
termen ai unei progresii geometrice, iar însuşi N este de trei ori mai mare decât al treilea termen al
acestei progresii. Să se găsească toate numerele N cu această proprietate.
Soluţie:
Fie
, unde
........................................................................................... 1p
, deci
.................................................................. 2p
Din datele problemei avem
Egalitatea devine
, de unde
............... 2p
,de unde rezultă
...................................................... 1p
acceptăm doar soluţia pozitivă
Finalizare
.......................................................................................................... 1p

2. Se consideră triunghiul ABC având centrul de greutate G şi notăm cu N simetricul lui G faţă de
mijlocul M al segmentului
. Demonstraţi că:
a)
;
b)
;
;
c)
d) Determinaţi
pentru care avem relaţia
Soluţie:

.

a) În patrulaterul BNCG diagonalele se înjumătăţesc, deci este
paralelogram ......................................................................................... 1p
Aşadar putem aplica regula paralelogramului, de unde obţinem relaţia
  
NG = NB + NC ..................................................................................... 1p

 
b) NG = 2MG = GA şi atunci
....................... 1p
c) Folosind punctele anterioare o să avem că
.......................... 1p
d) Conform relaţiilor anterioare avem
De unde rezultă
Finalizare

, respectiv

,

........................................................................................... 2p
.......................................................................................................... 1p

3. Pe data de 1 ianuarie 2011 o veveriţă isteaţă are o “rezervă” de 66 de alune. Începând cu această
zi ea consumă din rezerva acumulată, respectând următoarele reguli:
1) În zilele când are un număr par de alune ea mănâncă jumătate dintre ele;
2) În zilele când are un număr impar de alune ea nu mănâncă nici o alună, dar mai culege încă trei
alune.
Dacă ar exista 7 zile consecutive în care veveriţa nu ar consuma nici o alună, aceasta ar muri.
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a) Câte alune mănâncă veveriţa pe 7 ianuarie?
b) Din ce dată veveriţa va mânca doar câte trei alune, odată la două zile?
c) Justificaţi faptul că veveriţa nu va muri niciodată.

Soluţie:
Se punctează justificările explicative sau schematice
a)

................ 3p

Deci pe 7 ianuarie, veveriţa va mânca 3 alune ................................................................................. 1p
b)
......................... 1p
Aşadar, începând cu data de 7 ianuarie 2011, veveriţa va mânca doar câte 3 alune odată la două zile
(pe 7, 9, 11, 13, .....) ......................................................................................................................... 1p
c) Conform cu b), odată la două zile, veveriţa va mânca 3 alune (începând cu 7 ianuarie) şi deci nu
există 7 zile consecutive în care veveriţa să nu consume nici o alună ............................................. 1p

4. Un câine care se află în punctul A goneşte o vulpe care se află în punctul B la 30m distanţă faţă
de el. Saltul câinelui este de 2m , iar saltul vulpii este de 1m. Câinele face două salturi în acelaşi
timp în care vulpea face trei salturi. La ce distanţă faţă de punctul A, câinele v-a prinde vulpea?
Soluţie:
Într-o „unitate” de timp (două salturi ale câinelui sau trei ale vulpii) câinele înaintează cu
...................................................................................................................................... 1p
În aceeaşi „unitate” de timp vulpea înaintează cu
....................................................... 1p
Deci distanţa dintre ei scade cu
în fiecare unitate de timp ........................................................ 2p
Prin urmare în 30 de “unităţi” de timp câinele v-a prinde vulpea .................................................... 1p
Cum într-o unitate de timp câinele parcurge
, în 30 de unităţi de timp v-a parcurge
faţă de punctul A .................................................................................................. 2p

