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Clasa a V-a 

Timp de lucru 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I (30 puncte) 

 

1. Calculați suma 𝑆 = 111 + 112 + 113 + ⋯+ 127. 

2. Determinați numărul necunoscut 𝑥 din egalitatea: 

 [(122 ∙ 3 − 2023: 𝑥 ∙ 72) ∙ 52 + 20230 ∙ 12023] − 7 ∙ 29 = 2023 ∙ 2024 − 20232. 

3. Aflați cel mai mare număr de forma 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, știind că 𝑎𝑑̅̅̅̅  este cubul unui număr 

natural, 𝑎 + 𝑑 este pătratul aceluiași număr natural și 3𝑎 + 𝑐 = 𝑑. 

 

Subiectul al II-lea (30 puncte) 

1. Făt-Frumos avea o sabie magică ce tăia dintr-o lovitură exact 8 capete ale balaurului. 

După fiecare lovitură, balaurul și-a dublat numărul de capete rămase, iar Făt-Frumos 

a avut nevoie de 4 lovituri pentru a-l răpune. Aflați câte capete a avut inițial balaurul. 

2. Determinați suma tuturor numerelor de forma 𝑥𝑦𝑧̅̅ ̅̅ ̅, cu cifre distincte, știind că 𝑥𝑦̅̅ ̅ 

este divizor al numărului 36 și 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 10. 

3. a) Calculați 12 + 72 + 232 + 382. 

b) Scrieți numărul 20232023 ca o sumă de 4 numere naturale nenule pătrate perfecte. 

 

Subiectul al III-lea (30 puncte) 

1. Fie 𝑎 = 1 + 2 + 22 +⋯+ 22023 și 𝑏 = 1 + 3 + 32 +⋯+ 32023. Comparați 

numerele (𝑎 + 1)3 și (2𝑏 + 1)2. 

2. Pe 4 rafturi ale unei biblioteci sunt 324 cărți. Numărul cărților de pe raftul al doilea 

este egal cu numărul cărților de pe raftul al treilea, iar pe primul raft se află un sfert 

din numărul cărților de pe raftul al patrulea. O pătrime din numărul cărților de pe 

raftul al doilea se mută pe al treilea raft. Astfel, pe al treilea raft se găsesc acum 
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din numărul cărților de pe raftul al patrulea. Câte cărți erau la început pe fiecare raft? 

3. Distribuiți primele o mie de numere naturale nenule în patru grupe, astfel încât suma 

numerelor care intră în fiecare grupă să fie aceeași.  


