
                       Nume şi prenume elev........................................... 
 
LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ 

PE SEMESTRUL AL II-LEA  
                                                    clasa a V-a       
 

SUBIECTUL I (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele 
1..Rezultatul calculului :  a) 1,3 + 4,2  este egal cu .....................                                    5p 
  b) 4,5⋅10 este egal cu…………………..                                5p 
2. Transformând fracţia zecimală 12,(6) în fracţie ordinară ireductibilă obţinem......      5p 

3. Transformând fracţia ordinarǎ  
100
21  în fracţie zecimalǎ obţinem……….                    5p 

4. Aria unui pătrat cu latura de 8cm este…………………                                               5p 
                                        
5. Porţiunea de dreapta mărginită la ambele capete se numeşte ...........………….           5p 
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complete 

1. Rezolvati ecuatiile:                                                                                            10p 
a) (x+3) ·5=3,5·12            c)10·[10+(10·x+1)]= 103 
b) 4,2· (x+1,5)=8,4           d)5·(x+25)- 12·22·32+24·5=132 
 
2) Comparaţi numerele a şi b ştiind că  
      a = 3,92 – (4,3 · 0,2 + 0,196 : 1,4) : 102                        

            b = 7,1 · 2,2 – (2,88 : 2,4 + 0,72 – 1,3) : 1,3                                                          5p 
3) Calculaţi a)0,1 · {2,5 - [0,4 · (28,2 · 1,5 – 28,1) – 0,08] : 2,8}.                                          5p    

      4) a) Aflaţi media aritmetică a numerelor 2,5 şi 4,15.                                               10p 
     b) Media aritmetică a patru numere este 16,5. Aflaţi numerele ştiind că media 

aritmetică a  primelor două este 7,5, al treilea număr este de două ori mai mic 
decât al patrulea, iar primul este cu 3 mai mare decât al doilea. 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complete 
1.Realizaţi următoarele transformări:                                                                              10p 
 a) 4700 cm = … dam;                     b)  35 ha = …...... m2;      
 c) 0,8 km = … dm;                         d) 24 2222 ...........27525,36 mmhmdam =++ ; 
2. Determinati perimetrul unui patrat  cu aria de 9 cm2.                                                 10p 
3.Latimea unui dreptunghi este de 4 ori mai mica decat lungimea.Aflati dimensiunile 
dreptunghiului,stiind ca perimetrul sau este de 24,4m.                                                   10p 
 
 
 
 

• Se acordă 10 puncte din oficiu 
• Timp de lucru 2 ore 

 
                                                                                               
 


