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CLASA a VI-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. Numărul 2009 este de 41 de ori mai mare decât numărul n. Numărul n este egal cu: 
            A. 10369                  B. 2005               C. 1968                          D. 49 

    4p 2. Rezultatul calculului 1,43 1,43:1,3−  este egal cu:  
       A. 0                B. 0,32   C. 0,33   D. 1,33 

 4p 3. Media aritmetică a numerelor naturale a şi b, a b≤ , este 16. Atunci: 
                   A. 16a >                  B. 16b <   C. 33b a− =   D. 32b ≤  

4p 4. Soluţia ecuaţiei 0,04 0,4 4x + =  este egală cu:  
       A. 0,9  B. 9               C. 90             D. 900 

4p 5. Numărul 2 33 3a = +  este egal cu: 

                   A.  63   B. 56                C.  26                            D. 53   
 
    4p  6. Numărul de elemente din mulţimea { }8 92 2A x x= ∈ ≤ <  este egal cu: 

           A. 256  B. 257               C. 258   D. 1 
4p  7. Un dreptunghi are lungimea de 15 m şi lăţimea de 8 m. Perimetrul dreptunghiului este egal cu: 

                  A. 23 m  B. 46 m               C. 31 m              D. 38 m 

4p  8. Un bazin are volumul de 31 m . Bazinul este plin cu apă. Numărul de litri de apă din bazin este egal cu:  

                  A. 1000  B. 100               C. 20               D. 10 

 
    4p  9. Se consideră mulţimea 1 2 3 99, , ,...,

99 98 97 1
B ⎧ ⎫= ⎨ ⎬

⎩ ⎭
. Numărul de fracţii din mulţimea B care se simplifică cu 2 

    dar nu se simplifică cu 5 este egal cu: 
                   A. 50              B. 36               C. 49               D. 40 

    4p  10. Referitor la numărul natural a este adevărată una singură dintre afirmaţiile: 
     i) 6a = ; 
     ii) 3a > ; 
     iii) 5a ≥ . 
     Numărul a este egal cu: 
                 A. 3                B. 4               C. 5                D. 6 
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 II. (30 puncte) Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate.
3p 1. a) Dintre numerele 151000000  şi 10010  este mai mare numărul .... 

3p      b) O valoare a numărului natural x care verifică egalitatea ( ) ( )20092009 1xx x+ = +  este .... 

3p 2. a) Restul împărţirii numărului 200 la 400 este egal cu.... 
3p     b) Împărţim toate numerele naturale mai mici decât 100 la 30. Suma tuturor resturilor obţinute este egală cu.... 

3p 3. a) Numărul de submulţimi cu câte şapte elemente ale mulţimii { }0,1,2,3,4,5,6,7  este egal cu.... 

3p     b) Numerele x, y şi z sunt naturale şi nenule. Se consideră mulţimile { }2 ;2 1M x y= +  şi { }2 1;2N z y= + .   

        Dacă M N= , atunci ( )2 7 :3x y z+ = .... 

3p 4.  a) Înmulţim toate numerele naturale pare mai mici decât 10. Ultima cifră a produsului obţinut este .... 
3p     b) Numerele a, b şi c sunt naturale. Dacă 2 333a b+ =  şi 3 4 505b c+ = , atunci 3 12 8a b c+ + = .... 

3p 5. a) Numărul natural p este pătrat perfect şi are proprietatea că  2008 2009 2010 2011p⋅ < < ⋅ . Numărul de valori 

        posibile ale lui p este egal cu.... 

3p     b) Suma a trei numere naturale mai mari decât 2 este mai mică decât 60. Suma primelor două numere este de 
         patru ori mai mare decât al doilea număr, iar suma ultimelor două numere este de patru ori mai mare decât 
         primul număr. Cel mai mare dintre cele trei numere este egal cu.... 

 III. (20 puncte) Scrieţi rezolvările complete. 
10p 1. Zece copii au împreună 49,50 lei. Cheltuind toţi banii, ei vor să cumpere de la cofetărie cât mai multe prăjituri 

(cel puţin câte una pentru fiecare). O prăjitură cu frişcă costă 4,50 lei, iar una fără frişcă costă  3 lei.  Trei dintre 
    copii nu mănâncă frişcă, iar patru dintre ei nu mănâncă prăjituri fără frişcă. Câte prăjituri cu frişcă s-au  
    cumpărat în total? 

 2. Fiecare dintre mulţimile A, B şi A B∪  are ca elemente numere naturale consecutive, iar A B∩ = ∅ . Se ştie că  
   media aritmetică a elementelor din A este egală cu 25, iar media aritmetică a elementelor din B este egală cu 75. 

6p 
4p 

a) Determinaţi numărul de elemente din mulţimea A B∪ . 

b) Determinaţi media aritmetică a elementelor din mulţimea A B∪ , ştiind că cel mai mare element al acestei 
mulţimi este 99. 

 
Total punctaj maxim 100 puncte. 


