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Timp de lucru 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. 
Fiecare dintre cele 9 exerciții sau probleme se punctează de la 0 la 10 puncte (max 90) + 10 puncte din oficiu = 100 de puncte. 

 

 

I. Completează spațiile punctate cu rezultatele obținute. 

                                   

 

1. Știind că literele a și b nu pot fi înlocuite cu numărul 0, litera a poate fi înlocuită 

cu numărul .............. , iar litera b cu numărul .............. . 

      a : (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 –239 x 3 – 3 : 3 + 3 – 3 x 0 – 3) = 705 rest b                                                               

 

2. Dacă adunăm dublul unui număr cu jumătatea şi cu sfertul lui obţinem 143. 

Triplul îndoitului acestui număr este  .............. . 

 

3. Produsul 16 x 17 x 18 x … x 31 are ……….. factori și se termină cu un număr de 

……….. zerouri. 

 

 

 

 

II. Scrie rezolvările complete. 

 

1. Află termenul necunoscut:     

1001 – a = 201 – [(8 : 1 + 7) + 1313 : 13 – 55 x 4 : 2] x 3 + [(28 + 12 x 7)] x 0 

 

2. Produsul a două numere identice adunat cu câtul acestora este 82. Cu cât este 

mai mare încincitul unui număr față de treimea celuilalt? 

 

3. Opt copii au plantat pomi în linie dreaptă, pe distanţa de 316 m. Dacă fiecare 

copil a plantat acelaşi număr de pomi şi distanţa dintre pomi este de 4 m, câţi pomi 

a plantat fiecare? 

 



 

 

III. Scrie rezolvările complete. 

 

1. O pagină de matematică are 35 de rânduri a câte 22 de pătrățele. Dan alege la 

întâmplare un pătrățel și îl colorează, Mihai colorează trei pătrățele, iar George 

colorează patru. Apoi fiecare o ia de la capăt, respectând ordinea dată. Arată prin 

calcule cine colorează ultimul pătrățel. 
 

 

2. Un țăran a venit în piață cu 1450 kg de mere. Dimineața a vândut de trei ori mai 

puține mere decât după-amiaza. Câte kg de mere a vândut după-amiaza, dacă i-au 

rămas cu 6 kg mai puțin decât două cincimi din cantitatea inițială?      

                                                                                                                             

 

3. În două şcoli se află 533 de copii. O pătrime din numărul elevilor unei şcoli este 

egală cu două cincimi din numărul elevilor celei de-a doua şcoli. Cu câţi elevi are 

mai mult o şcoală faţă de cealaltă? 

 

 

 

 

 

 

 


