
Lucrare scrisă la matematică pe semestrul I 

Clasa a V-a 

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu 

 Timpul efectiv de lucru este de 60 min 

 

Partea I – Pe foaia de teză scrieți numai rezultatele                                                   (45 puncte)  

1.  Rezultatul calculului a) 348254  este egal cu … 

  b) 5629   este  este egal cu … 

  c) 6:72154   este egal cu … 

2.  a)   Scris cu cifre numărul: cinci milioane șapte sute patruzeci și trei de mii două sute șase, este … 

b) Câtul numerelor 1786 şi 38 este … 

c) Împărțind numărul 85 la 7 se obține câtul … și restul … 

3.  a)   Dintre numărul 76 şi 27 este divizibil cu 2 numărul … 

b) Dintre numărul 257 şi 670 este divizibil cu 5 numărul … 

c) Dintre numerele 250 și 105 este divizibil cu 10 numărul … 

4.  a)  Dintre numărul 242  şi  252  este mai mare numărul … 

     b) Soluția ecuației 125 x  este egală cu … 

     c) Soluțiile naturale ale inecuației 31x  sunt … 

5. a) Scrisă prin enumerarea elementelor sale mulțimea  3 xxxA  N,  /  este … 

    b) Mulțimea divizorilor numărului 6 este    ...  .6 D   

    c)  Fie mulțimile  3,2,1    A  și  xB    ,1,3 . Dacă  BA  , atunci  ...x  

Partea a II-a – Pe foaia de teză scrieți rezolvările complete                                       (45 puncte) 

6. (15p) Calculați: 

a)  3:66:2418   

b)    32:16004:2575215   

c)  




 

224720 3:32:2592:3725  

7. (5p) Calculați media aritmetică a numerelor a și b dacă  4652 a  și 2:3425 b  

8. (10p) Dacă 17a , iar 38 cb , calculați valoarea expresiilor: 

a) cba   

b) cba  223  

9. (5p) Aflați un număr natural știind că dacă-l înmulțim cu 5 și apoi la rezultat adăugăm 40 se obține 60. 

10. (5p) Suma a două numere este 66. Să se afle numerele ştiind că împărţind pe cel mai mare la cel mai 

mic se obţine câtul 7 şi restul 2. 

11. (5p) La un test fiecare elev a rezolvat toate cele 10 probleme. Pentru fiecare problemă rezolvată corect 

se acordă 5 puncte, iar pentru fiecare problemă rezolvată greşit se scad 2 puncte. Aflaţi numărul de 

probleme rezolvate corect de un elev ştiind că acesta a obţinut 29 puncte. 

Succes!!! 


