
                                                                                                                  

Nota: Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se notează cu note  de la 1 la 10. 

Timp de lucru: 2 ore 

 

 

Testare  pentru admitere la  cursurile de excelenţă 

Matematică 

 Clasa a V-a 

 

 

1. a. Aflați x din egalitatea: 

   201 702 201 :3 125 2 : 7 208x         

b.Găsiți perechile de numere naturale care verifică relația:    2 3 16m n     

2. Pentru a numerota paginile unei cărți au fost necesare 336 de cifre. Aflați câte pagini are 

cartea. 

3. Diferența a două numere naturale este egală cu 4.Suma celor două numere este un 

număr natural de 3 cifre care are suma cifrelor egală cu 4.Determinați cele două 

numere. 

4. Suma a patru numere este 176.Dacă din primul scădem 2, pe al doilea îl micșorăm de 

două ori, pe al treilea îl mărim de patru ori , iar pe al  patrulea îl micșorăm de patru ori , 

numerele devin egale. Aflați numerele. 

 

                                           

 

 

 

 



                                                                                                                  

Nota: Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se notează cu note  de la 1 la 10. 

Timp de lucru: 2 ore 

 

                   

TEST DE EVALUARE  

în vederea înscrierii pentru cursurile de excelenţă 2017 - 2018 

 

Disciplina Matematică 

clasa a V a 

 

Subiectul I (30 puncte) 

a. Aflați a din egalitatea   2 120 2 12 :15 108 :11 200a         

b. Un număr natural impar n , împărțit la 1009, dă restul 3. Aflați restul împărțirii lui n  la 

2018. 

 

Subiectul II (30 puncte) 

   Determinați numerele naturale abc  cu proprietatea că abc + 541ab ac  . 

 

Subiectul III (30 puncte) 

  La un magazin s-a  vândut stofa  existentă  la  începutul săptămânii astfel: în prima zi s-au vândut 

cu 20 m mai puțin decât jumătate din întreaga cantitate de stofă existentă la începutul săptămânii, a 

doua  zi s-au  vândut cu 60 m mai puțin decât jumătate din cantitatea rămasă după prima zi, a treia 

zi s-au vândut cu 30 m mai puțin decât trei sferturi din cantitatea rămasă după a doua  zi.Știind că 

după a treia zi au rămas  85 m de stofă, aflați ce cantitate de stofă era în magazin la începutul 

săptămânii. 

 

 

 

 

 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore 

 
                                                                                                                                                                                                 


