
CLASA a V-a 
 
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 

 I. (40 puncte) La exerciţiile 1-10 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

4p 1. Calculând 1 2  se obţine: 3+ ×
 A. 9  B. 7  C. 6   D. 5 

4p 2. Toate numerele de două cifre care au diferenţa cifrelor egală cu 5 sunt în număr de: 
 A. 5              B. 4  C. 8               D. 9 

4p 3. Dintre numerele 1099  cel mai mare este: , 1020, 1110, 1109

 A. 111  B. 110  C. 119   D. 1020  0 9 9
4p 4. Ana împlineşte 60 de luni de la naştere. Vârsta pe care o are Ana este de: 

 A. 4 ani  B. 6 ani  C. 7 ani   D. 5 ani 
4p 5. În şirul 1, 2, 3, 4, 5, ... , 100, 101, 102, 103 numărul din mijloc este: 

 A. 52  B. 51  C. 53    D. 54 
4p 6. Figura alăturată are un număr de laturi egal cu:                

      A. 6                    B. 9                    C. 7                     D. 8 
4p 7. Ultima cifră a produsului 2  este egală cu: 009 2009×

 A. 1  B. 8   C. 0     D. 9 
4p 8. Fie numărul  5678567856785678 … 5678 .... Cifra situată pe poziţia 2009 este egală cu: 

 A. 6   B. 8   C. 5   D. 7 
4p 9. Numerele naturale a, b, c sunt diferite de zero. Dacă  : 2, : 3, 21a b b c a c 0= = + = , atunci  a b c− − =

 A. 30               B. 60              C. 20               D. 50  
4p 10. Suma numerelor celor două pagini situate la mijlocul unei cărţi este 73. Numărul de pagini al cărţii este: 

 A. 70              B. 71  C. 72                           D. 73  

 II. (30 puncte) Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate. 

3p 1. a) Scrieţi numărul 714 ca sumă de 3 numere naturale astfel încât fiecare termen al sumei să fie dublul 
      termenului precedent. Cel mai mic termen al sumei este egal cu .... 

3p       b) Dacă înmulţim un număr n cu 4, iar din rezultat scădem 42, obţinem jumătatea numărului n. 
      Numărul n este egal cu … . 

3p 2. a) Dacă  a + b + c + d = 71 şi  a + c = 35, atunci 3a + 2b + 3c + 2d = .... 
3p       b) Rezultatul calculului 8 8 :8 981:9− +  este egal cu .... 
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 3. Lungimea laturii pătratului din figura alăturată este de 2 cm. O furnică pleacă din  
     vârful A al pătratului şi, mergând pe laturile acestuia în sensul A, B, C, D,  parcurge 
    o distanţă de 37 cm. Din punctul în care a ajuns se întoarce şi parcurge 61 cm.  

3p      a) După ce parcurge 37 de cm furnica se află între vârfurile ... şi .... 
3p      b) Distanţa la care se va situa în final furnica faţă de punctul de plecare este de ... cm.  
3p 4.  a)  Florin s-a născut în anul 1993. El este cu 4 ani mai mare decât Diana. În anul 2010, Diana va

    vârsta de … ani. 
3p     b) Un număr format din 4 cifre are cifra unităţilor 5. Dacă se mută ultima cifră în faţă, se obţine u

     număr care este cu 612 mai mic decât numărul iniţial. Numărul iniţial este egal cu .... 
 5.  Ana, Dan, Ion şi Mara au împreună 340 de lei. Fiecare dă aceiaşi sumă de bani pentru o excursie

    rămân 40 de lei, lui Dan îi rămân 50 de lei, lui Ion îi rămân 60 de lei şi Marei îi rămân 30 de lei.  
3p     a) La început, cea mai mare sumă de bani a avut-o .... 
3p     b) Fiecare a dat pentru excursie suma de ... lei. 

 III. (20 puncte) Scrieţi rezolvările complete. 

 1. Miruna a participat la un concurs de matematică. Ea a avut de rezolvat 12 probleme şi a obţinut 4
    puncte. Pentru fiecare problemă rezolvată corect, a primit câte 5 puncte, iar pentru fiecare problem
    nerezolvată sau rezolvată greşit, i s-au scăzut câte 2 puncte. 

5p a) Care este punctajul maxim pe care ar fi putut să-l obţină Miruna? 
5p b) Câte probleme a rezolvat corect Miruna? 

 2. Se consideră regula de calcul " • ". Se ştie că  5 3a b a b a b• = × + × − × . 

5p a) Calculaţi 7 • 8. 

5p b) Determinaţi numărul natural  ştiind că a 3 19a • = . 

 
Total punctaj maxim 100 puncte. 
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