
CLASA a  V-a 
Teză la matematică pe semestrul al II-lea 

 
Toate subiectele sunt obligatorii 
Timp de lucru 2 ore 
Se acordă 10 puncte din oficiu  
 
               SUBIECTUL I (30p) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele 
 
5p         1. Rezultatul calculului 2,43+1,7 este egal cu……. 
5p          2. Cifra sutimilor numărului 0,1578 este egală cu.....….. 

5p          3. Efectuând calculul  5,4 - 
4
7 obţinem fracţia zecimală…………… 

5p          4. Valoarea lui x din ecuaţia x - 2,25 = 4,75 este egală cu...……… 
5p          5. Cel mai mic număr natural care verifică relaţia  4 x>17 este…….. 
5p          6. Dintre numerele 2,(34) şi 2,3(4) mai mare este numărul................ 
 

       SUBIECTUL  al II- lea (30p) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele 
                 
5p           1. Într-o ladă sunt 23,4 kg de mere. Câte kg de mere sunt în 9 astfel de lăzi? 
5p           2. Calculaţi perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 5 cm şi lăţimea de 3 cm. 
5p           3. Calculaţi lungimea laturii unui pătrat care are perimetrul egal cu 28 dm. 
5p           4. Calculaţi şi exprimaţi rezultatul în metri:  
                      5,23dam + 23cm 
5p           5. Desenaţi axele de simetrie ale pătratului din figura alăturată 
             
                         
5p           6. Un autoturism consumă 0,016 litri de benzină pe o distanţă  de 200m. Calculaţi consumul 

la 100 Km 
     
               SUBIECTUL  al III - lea (30p)- Pe foaia de teză se trec rezolvările complete 
 
5p           1. Rezolvaţi ecuaţia: 
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                2. Media aritmetică a două numere este 14,32 iar unul din numere este cu 2,5 mai mare 

decât celălalt.  
5p                a) Calculaţi suma celor două numere 
5p                b) Aflaţi cele două numere. 
 
5p         3. a) Semiperimetrul unui dreptunghi este egal cu  40 cm. Ştiind că lăţimea dreptunghiului 

este de trei ori mai mică decât lungimea sa, aflaţi aria dreptunghiului. 

                    b) Aflaţi aria unui pătrat care are latura egală cu
5
2  din lungimea dreptunghiului. 

          
5p   4. Determinaţi valorile naturale nenule ale lui x care verifică egalitatea:         
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