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Informaţii utile 

 
 
Indicații referitoare la forma evaluării: 
 

1. Vă rugăm să efectuați corectarea lucrărilor citeț, cu o culoare diferită de cea folosită 
de candidat. 

2. Primul dintre chenarele gri de lângă probleme conţine punctajul maxim care se poate 
acorda, punctajul acordat de profesorul examinator se va înscrie în chenarul de alături. 

3. În cazul rezolvării ireproşabile a unei probleme, vă rugăm ca pe lângă  indicarea 
punctajului maxim să bifați verificarea unitatăților logice, marcând astfel corectitudinea 
lor.    

4. În cazul rezolvării cu greşeli, sau cu lipsuri a problemei, vă rugăm ca pe lângă indicarea 
greșelii să treceți pe lucrare şi punctele parţiale acordate pentru unele părţi ale lucrării. 
Se acceptă și indicarea punctelor parțiale pierdute de câtre candidat, dacă astfel 
corectarea lucrării devine mai transparentă. Să nu rămână în rezolvare părți despre care, 
după corectare  nu se vede clar dacă sunt corecte, greșite, sau de prisos. 

5. La corectare folosiți următoarele semne: 
 operațiune corectă: bifare 
 eroare logică: subliniere cu linie dublă  
 eroare de calcul, sau altă eroare decât cea logică: subliniere cu linie simplă 
 operațiune corectă cu date de început greșite: subliniere cu linie discontinuă sau 

bifare tăiată 
 argumentație incompletă, enumerare incompletă, sau alte lipsuri: semnul lipsei  
 parte neclară: semnul întrebării și/sau linie ondulată 

6. Vă rugăm să nu luați în considerare acele părţi ale lucrării, care sunt scrise cu creionul, 
exceptând figurile. 

 
Indicaţii referitoare la conţinutul evaluării: 
 

1. La unele probleme s-a dat punctajul pentru mai multe soluţii. Dacă soluţia obţinută de 
candidat este diferită de acestea, căutaţi acele părţi ale soluției care sunt echivalente cu 
cele din barem, și evaluați soluția în conformitate cu acestea. 

2. Punctele din baremul de corectare-notare pot fi defalcate în continuare în puncte 
parţiale, exceptând cazurile când baremul indică altfel. Punctele nu pot fi acordate 
decât sub formă de numere întregi. 

3. Dacă pe parcursul rezolvării s-au comis greşeli de calcul, sau apar inexactitudini, 
puncte nu se vor acorda pentru acele părți la care a greşit candidatul. Dacă candidatul 
lucrează mai departe cu o logică corectă, dar cu date de la început greșite, obținute dintr-
o soluție parţială greşită, punctajele parţiale trebuie acordate în continuu.  

4. În cadrul unei unităţi logice (marcate prin linie dublă în baremul de corectare-notare) în 
urma unei erori logice nu se va acorda punct nici pentru operațiunile matematic corecte. 
Însă dacă candidatul calculează în continuare corect, cu date de la început greșite, 
obţinute în urma unei erori logice, i se acordă punctajul parţial maxim posibil în această 
unitate logică sau parte a problemei, dacă problema de rezolvat în esență nu s-a 
schimbat. 
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5. Dacă în baremul de corectare-notare o remarcă sau o unitate de măsură apare între 
paranteze, rezolvarea se consideră a fi de valoare integrală, chiar dacă această remarcă 
sau unitate de măsură lipsește din rezultatul obţinut. 

6. Dacă la o problemă apar mai multe încercări de rezolvare, se va lua în considerare 
numai rezolvarea indicată de către candidat. Vă rugăm să indicați precis care 
variantă ați evaluat-o, și care nu. 

7. Nu se pot acorda puncte în plus (faţă de punctajul maxim indicat pentru rezolvare, sau 
pentru rezolvare parţială) pentru mai multe soluții date de candidat. 

8. Punctajul total acordat pentru rezolvare sau pentru o rezolvare parțială nu poate fi un 
număr negativ. 

9. Nu se scad puncte pentru calculele parţial greşite sau pentru operaţiunile parţial greşite, 
dacă acestea nu sunt efectiv folosite în continuare la rezolvarea problemei. 

10. În detalierea raționamentului se acceptă folosirea calculatorului - fără justificări 
matematice adiționale – pentru a efectua următoarele operații: adunare, scădere, 

înmulțire, împărțire, ridicare la putere, extragerea rădăcinii, calculul lui n!, 







k
n

, pentru 

a substitui tabelele (sin, cos, tg, log și inversele lor) din culegerea de tabele de funcții, 
pentru a determina valoarea aproximativă a numărului π și a lui e , pentru a determina 
rădăcinile ecuației de gradul doi aranjată în ordine descrescândă și egală cu zero. Se 
admite folosirea calculatorului fără justificări matematice adiționale pentru a calcula 
valorea medie și dispersia în cazul în care în textul problemei nu se cere în mod explicit 
prezentarea detaliată a calculelor parțiale. În toate celelalte cazuri calculele efectuate 
cu un calculator vor fi considerate operații nejustificate pentru care nu se vor 
acorda puncte. 

11. Nu se acceptă puterea justificativă a graficelor (de exemplu nu este admis să se citească 
datele măsurate pe grafic). 

12. La probabilități răspunsul corect se acceptă și în procente (dacă în textul problemei nu 
este indicat altfel în mod expres). 

13. Dacă textul problemei nu cere în mod expres rotunjirea datelor, se va accepta soluția 
finală și soluția parțială corectă, obținute prin rotunjiri corecte și raționale, chiar 
diferite de cele din baremul de corectare-notare.   

14. În partea II. B a lucrării vor fi notate numai 2 dintre cele 3 probleme date. 
Candidatul a trecut – probabil – în pătratul alăturat numărul problemei pe care nu o vom 
lua în considerare la determinarea notei finale a lucrării. Ca atare, o eventuală rezolvare 
la a treia problemă nici nu trebuie corectată. Astfel, dacă candidatul nu a indicat  în mod 
clar care este problema pe care nu a ales-o, și nici din lucrare nu reiese  clar această 
alegere, atunci în mod automat nu va fi corectată ultima problemă în ordinea celor 
prezentate spre rezolvare. 
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I. 
 

1.  
–2 2 puncte  

Total: 2 puncte  
 

2.  
6 2 puncte  

Total: 2 puncte  
 

3. 
232  (= 18) 2 puncte  

Total: 2 puncte  
 

4. 
A: adevărat 
B: fals 
C: adevărat 

2 puncte 
Se acordă 1 punct pentru 2 
răspunsuri corecte, 0 
puncte pentru un răspuns 
corect. 

Total: 2 puncte  
 

5. 
3 2 puncte  

Total: 2 puncte  
 

6. prima soluție  

Prețul promoțional este 100
000112
20095  = 1 punct  

= 85% din prețul inițial 1 punct  
Prețul promoțional este cu 15% mai ieftin decât prețul 
inițial. 1 punct  

Total: 3 puncte  
 

6. a doua soluție  
Reducerea este de 112 000 – 95 200 = 16 800 (Ft). 1 punct  

Prețul promoțional este cu 100
000112

80016  = 1 punct  

= 15% mai ieftin decât prețul inițial. 1 punct  
Total: 3 puncte  

 
7. 

273 4 x  1 punct  
x – 4 = 3 1 punct  
x = 7 1 punct  

Total: 3 puncte  
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8. 












 ab

ba
abba 22

4 2 puncte  

Total: 2 puncte  
Remarcă:Se acordă cel mult 1 punct dacă candidatul în răspunsul său nu dă valoarea exactă 
obținută în urma substituirii. 
 

9. 
331 224 Ft 2 puncte  

Total: 2 puncte  
Remarcă: se acceptă răspunsul în forinți, rotunjit altfel decât la unități, sau valoarea de 
331 225 Ft. 
 
10. prima soluție  

532log 2   1 punct  
7683285 x  1 punct  

Deci este adevărat că x > 32 000. 1 punct  
Total: 3 puncte  

 
10. a doua soluție  

00032log8  ≈ 4,99 1 punct  
532log 2   1 punct  

(Deorece funcția  x8log  este strict crescătoare) Deci 
x > 32 000 este adevărată. 

1 punct  

Total: 3 puncte  
 
11. 
Domeniul de definiție a funcției reprezentate 
grafic este [–5; 3], 1 punct 

De exemplu: 

 

iar domeniul de valori  al funcției este [1; 5], 1 punct 

și funcția este strict descrescătoare. 1 punct 

Total: 3 puncte  
Remarcă: Se acordă cel mult două puncte dacă candidatul confundă domeniul de definiție cu 
domeniul de valori. Se scade cel mult 1 punct dacă candidatul reprezintă grafic funcția pe un 
interval deschis sau semideschis. 
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12.  
După două aruncări putem obține 26 = 36 feluri de 
numere cu două cifre (numărul cazurilor posibile ). 1 punct  

Cazurile posibile divizibile cu 7 sunt: 14,  21,  35,  
42,  56 și 63, 1 punct  

astfel numărul cazurilor favorabile este 6. 1 punct  

Probabilitatea căutată este 
6
1

6
6

2  . 1 punct  

Total: 4 puncte  
 

II. A 
 
13. a) 
După desfacerea parantezelor: 

2
11

18
5

221  xx . 1 punct  

Înmulțind ambele laturi ale ecuației cu numitorul 
comun: 
–11 – 22x + 90 – 5x = –110. 

1 punct  

După ordonare: – 27x = –189. 1 punct  
De unde x = 7. 1 punct  
Verificarea se face sau prin substituire sau prin 
referire la transformări echivalente. 1 punct  

Total: 5 puncte  
 
13. b)  
Ridicând la pătrat ambele laturi ale ecuației: 

25107 2  xxx . 2 puncte  

După ordonare: 018112  xx . 1 punct  
x = –2 sau x = –9. 2 puncte  
Prin substituire se obține că –2  este soluție a 
ecuației, 1 punct*  

iar  –9 nu este soluție a ecuației.  1 punct*  
Total: 7 puncte  

Remarcă: Cele 2 puncte marcate cu * se acordă și dacă candidatul specifică că rădăcinile 
ecuației pot fi numai acele valori care aparțin mulțimii [–5; 7], și face referire la faptul că în 
această mulțime ridicarea la pătrat este o transformare echivalentă, de unde rezultă că  –2 
este soluție, iar –9 nu este soluție pentru ecuația dată. 
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14. a)  
Printre cele 90 de numere 15 numere sunt divizibile cu 6, 1 punct  
și 10 sunt divizibile cu 9. 1 punct  
5 numere dintre cele 90 sunt sunt divizibile cu 6 și cu 9 
(deci și cu 18), (pe care le-am numărat și printre cele 
divizibile cu 6, și printre cele divizibile cu 9).  

2 puncte  

Áron poate alege dintre 90 – 15 – 10 + 5 = 70 de numere. 1 punct  
Total: 5 puncte  

Remarcă: cele 70 de numere (pe un fundal alb), dintre care Áron poate alege : 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

 

14. b) prima soluție  

Există 86 de numere care satisfac condițiile date. 1 punct 
Se acordă acest punct 
chiar dacă 
raționamentul reiese 
numai din rezolvare. 

Numărul cazurilor favorabile 







5

86
(= 34 826 302). 1 punct  

Numărul cazurilor posibile 







5

90
(= 43 949 268). 1 punct  

Probabilitatea cerută 
26894943
30282634

 ≈ 1 punct  

≈ 0,79. 1 punct  
Total: 5 puncte  

 

14. b) a doua soluție  

Există 86 de numere care satisfac condițiile date 1 punct 

Se acordă acest punct 
chiar dacă acest 
raționament reiese 
numai din rezolvare. 

Probabilitatea ca primul număr să satisfacă dorința lui 
Panni este de: 

90
86 . 1 punct  

Probabilitățile ca al doilea, al treilea, al patrulea, și al 
cincilea număr extras la fel satisfac dorința lui Panni 
sunt, pe rând: 

89
85 , 

88
84 , 

87
83 , 

86
82 . 

1 punct  

Probabilitatea cerută este produsul acestor valori, 1 punct  
adică cca. 0,79. 1 punct  

Total: 5 puncte  
Remarcă: se acordă cel mult 3 puncte dacă candidatul rezolvă problema prin selectare cu 
întoarcere. 
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15. a)  
(Descompunem hexagonul într-un triunghi și un 
dreptunghi.) 

 

1 punct  

Pe baza teoremei cosinusurilor din triunghiul ABC: 
 120cos33233 222AC . 1 punct  60sin32AC  

De unde  27AC (≈ 5,2 cm), 1 punct  

astfel  2710CD (≈ 4,8 cm). 1 punct  
Perimetrul heaxagonului:  

)2710(321062 K = 1 punct  

= 2738 (≈ 32,8) cm. 1 punct  

Aria triunghiului: 
2

120sin33   ≈ 1 punct 

Aria triunghiului ABC 
este egală cu aria unui 
triunghi regulat cu latura 

de 3cm: 
4

332
 ≈ 

≈ 3,9 (cm2). 1 punct  
Aria dreptunghiului este 60 (cm2), 1 punct  
de unde obținem aria hexagonului, cca. 63,9 cm2. 1 punct  

Total: 10 puncte  
Remarcă: Se scade 1 punct în total dacă candidatul nu folosește unitate de măsură la nici una 
dintre răspunsuri. 
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15. b)  

 

1 punct 
Se acordă acest punct 
pentru identificarea 
unghiului în cauză. 

Conform teoremei lui Pitagora 
651663 22 AC  (cm). 

1 punct 

Diagonala 
paralelipipedului 
dreptunghic este

222 721663 EC = 
= 97 (cm). 

Notând cu α unghiul în cauză, avem 
65
72αtg   (≈ 

1,108). 
1 punct 

97
72αsin   (≈ 0,742) 

De unde se obține α ≈ 47,9°. 1 punct  
Total: 4 puncte  

 
II. B 

 
16. a) prima soluție  
Adunând numărul partidelor jucate de către fiecare 
jucător, trebuie să obținem un număr par (fiindcă 
astfel numărăm fiecare partidă de două ori). 

1 punct  

Dacă F ar fi jucat trei partide de tenis de picior, ar 
rezulta că, suma totală a partidelor jucate de către 
fiecare jucător în parte, va fi egală cu 19. 

1 punct  

Cum însă 19 este un număr impar, rezultă că este 
imposibil ca F să fi jucat trei partide. 1 punct  

Total: 3 puncte  
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16. a) a doua soluție  
Știind că jucătorii B și E au jucat cu fiecare dintre 
coechipieri, rezultă că A, C și D la rândul lor au jucat 
două câte două partide numai cu ei doi.  

1 punct 

 

De aici rezultă că F a putut să joace doar cu B și cu 
C, jucând astfel două partide. 1 punct 

Deci nu este posibil ca F să fi jucat trei partide . 1 punct  
Total: 3 puncte  

 
16. b)  
La începutul partidei de fotbal suma înâlțimilor celor 
11 jucători era de 204611186   (cm).  1 punct 

Înlocuitorul  
( 11)186188(  =) 112  După substituirea unui jucător suma înâlțimilor 

jucătorilor era de 206811188   (cm). 1 punct 

Înlocuitorul este cu 2068 – 2046 = 1 punct 
= 22 cm mai înalt decât cel înlocuit. 1 punct  

Total: 4 puncte  
 
16. c) 
După 1 secundă de la șut mingea se afla la o înâlțime 
de  11515)1( 2h 10 m. 2 puncte  

Total: 2 puncte  
 

 
  

16. d)  
(Balonul a fost șutat în momentul t = 0 (s), de unde 
rezultă că)   durata timpului cerut este dat de zeroul 
pozitiv al funcției.   

1 punct 

Se acordă acest punct 
chiar dacă acest 
raționament reiese numai 
din rezolvare. 

Soluția ecuației  0155 2  tt  este  
( 01 t  és) 32 t .  2 puncte  

Deci  mingea s-a aflat în aer  3 secunde.  1 punct  
Total: 4 puncte  
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17. a)   
Cele 5 întrebări la care am răspuns corect (respectiv 
una singură la care am răspuns greșit) pot fi 
selecționate în 6 feluri. (Răspunsurile la aceste 
întrebări pot fi de un singur fel). 

1 punct  

La întrebarea la care am răspuns fals, se pot da 
răspunsuri două feluri.  1 punct  

Numărul completărilor corespunzătoare posibile este 
6 ∙ 2 = 12 .  1 punct  

Total: 3 puncte  
 
  

16. e) prima soluție  
Se transformă polinomul tt 155 2   într-un pătrat 
perfect: 

 )3(5 2 tt  
1 punct  

25,11)5,1(5 2  t . 2 puncte  
( Funcția h are un minim în punctul  t = 1,5  iar 
valoarea funcției în acest punct este de 11,25) deci  în 
punctul cel mai înalt al traiectoriei balonul se afla la 
o înâlțime de 11,25 metri. 

1 punct  

Total: 4 puncte  

16. e) a doua soluție  

Funcția de gradul doi  cbtatt 2  (a ≠ 0) are un 

punct extrem în punctul 
a

bt
2

 . 
1 punct 

Graficul funcției este o 
parabolă care ”se 
deschide în jos”. 
Maximul funcției se 
situează în media 
aritmetică a zerourilor.  

Valoarea maximă a funcției  h  

în punctul 5,1
)5(2

15 


t este  1 punct 5,1
2

30   

h (1,5) = 11,25. 1 punct   
 

Deci  în punctul cel mai înalt al traiectoriei balonul se 
afla la o înâlțime de 11,25 metri. 1 punct  

Total: 4 puncte  
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17. b) prima soluție  
Eszter poate alege două probleme dintre cele 8 în   









2
8

(= 28) de feluri (numărul cazurilor posibile). 1 punct  

Dacă determinarea intersecției dreptelor trebuie să se 
cunoască la cel puțin una dintre cele două probleme 
alese, înseamnă că sau ambele probleme sunt de acest 
fel, sau numai una.  

1 punct* 

Se acordă acest punct 
chiar dacă raționamentul 
reiese numai din 
rezolvare. 

Dacă ambele sunt de acest fel,  ele se pot alege în 









2
3

(= 3) feluri. 1 punct*  

Dacă numai una este de acest fel, ea poate fi aleasă în 

















1
5

1
3

(= 15)  feluri. 1 punct*  

Numărul cazurilor favorabile este 3 + 15 = 18. 1 punct*  

Probabilitatea căutată este 
28
18 (≈ 0,64). 1 punct  

Total: 6 puncte  
 
Cele 4 puncte marcate cu * se acordă și pentru următorul raționament: 
 

Obținem numărul cazurilor favorabile scăzând din 
numărul cazurilor posibile cazurile nefavorabile ( la 
care nu se calculează punctul de intersecție la nici 
una dintre problemele alese) 

2 puncte 

Se acordă acest punct 
chiar dacă raționamentul 
reiese numai din 
rezolvare. 

Numărul cazurilor nefavorabile este 10
2
5








 . 1 punct  

Numărul cazurilor favorabile este 28 – 10 = 18. 1 punct  
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17. b) a doua soluție  

Dacă știm la care dintre cele două probleme trebuie 
să se cunoască metoda de determinare a intresecției 
dreptelor, putem deosebi trei cazuri. 

1 punct 

Se acordă acest punct 
chiar dacă acest 
raționament reiese numai 
din rezolvare. 

Probabilitatea că la rezolvarea ambelor probleme 
trebuie să se cunoască această metodă este : 

7
2

8
3  . 1 punct  

Probabilitatea că numai la prima problemă trebuie să 
se cunoască această metodă este: 

7
5

8
3  , 1 punct  

Probabilitatea că numai la a doua problemă trebuie să 
se cunoască această metodă este: 

7
3

8
5  . 1 punct  

Probabilitatea căutată este suma acestor două 
rezultate, 1 punct  

adică  
14
9

56
36  (≈ 0,64). 1 punct  

Total: 6 puncte  
 

17. b) a treia soluție  

Determinăm mai întâi probabilitatea evenimentului 
complementar (când la nici una dintre cele două 
probleme nu se calculeză intersecția dreptelor). 

1 punct 

Se acordă acest punct 
chiar dacă raționamentul 
reiese numai din 
rezolvare. 

Probabilitatea că la prima problemă aleasă nu trebuie 
să se cunoască  determinarea intersecției dreptelor 
este  

8
5 . 

1 punct  

Probabilitatea ca la a doua problemă aleasă la fel nu 
trebuie să se cunoască cum se determină intersecția 
dreptelor este 

7
4 . 

1 punct  

Probabilitatea evenimentului complementar este

7
4

8
5  . 1 punct  

Probabilitatea căutată este 
7
4

8
51  1 punct  

=
14
9 (≈ 0,64). 1 punct  

Total: 6 puncte  
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17. c)  
 Simetricul punctului A față de dreapta e este  
A’ (11; 36).  2 puncte  

Un vector normal al dreaptei A’B este vectorul  
n(25; –20) (un vector de direcție al dreptei este v(20; 
25) , panta ei este 1,25).  
 

2 puncte n(5; –4) vagy v(4; 5) 

Ecuația dreptei A’B : 4452025  yx . 1 punct 5x – 4y = –89  
Prima coordonată a punctului E  este  x = 3. 1 punct  
Substituind această valoare în ecuația dreptei A’B 
obținem: 44520325  y , 1 punct 89435  y  

de unde a doua coordonată a punctului E este y = 26. 1 punct  
Total: 8 puncte  

 
18. a)  
O mașină de cosit poate cosi într-o oră 

8
1 -a parte a 

unei suprafețe. 
1 punct  

Dacă pentru a cosi întreaga suprafață, prima mașină a 
lucrat x ore, cea de a doua a lucrat  (x – 3)  ore, astfel 
avem     1)3(

8
1

8
1  xx . 

1 punct 
Prima mașină a cosit  

8
3

din suprafeță până la ora 
10.  

De unde rezultă 832 x , 1 punct 

De la ora 10, din cele 
8
5   

ale suprafeței necosite, 
cele două mașini cosesc 

pe oră 
8
2 . 

adică x = 5,5 ore. 1 punct Adică vor cosi toată 
suprafața în 2,5 ore. 

Verificarea se face prin substituire în textul 

problemei. ( prima mașină cosește 
16
11

 parte din 

suprafață în 5,5 ore, iar cea de a doua cosește 
16
5

 

parte din suprafață în 2,5 ore.  Deoarece 1
16
5

16
11  , 

rezultă că cele două mașini au cosit toată suprafața.)  

1 punct 

Se acordă acest punct și 
dacă candidatul rezolvă 
corect problema fără 
ecuații. 

Mașinile au terminat cositul la ora 12 și 30 de 
minute. 1 punct  

Total: 6 puncte  
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18. b)  
Raza cercului de la baza cilindrului este de 0,6 m, iar 
înâlțimea este de 1,2 m,  1 punct  

astfel volumul este 2,1π6,0 2   ≈ 1 punct  
≈ 1,36 m3. 1 punct  
Masa unui balot de fân este aproximativ 16036,1   (= 
217,6 kg), 

1 punct  

ceea ce cu rotunjirea cerută este 220 kg. 1 punct 

Acest punct nu se acordă 
dacă candidatul nu 
rotunjește sau rotunjește 
greșit. 

Total: 5 puncte  
 
18. c) 
Media eșantionului este 119 cm, 1 punct  
astfel media este corespunzătoare. 1 punct  
Dispersia eșantionului 

10
7135135034 2222222222   ≈ 1 punct 

Acest punct se acordă și 
dacă candidatul 
calculează dispersia cu 
calculatorul. 

≈ 3,79, 1 punct  
ceea ce este mai mică decât 4, astfel și dispersia este 
corespunzătoare. 1 punct  

Mașina primește calificativul „corespunzător”. 1 punct  
Total: 6 puncte  
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