
TESTE DE ANTRENAMENT  

TESTUL NR. 2 – MATEMATICĂ 

 

1)  Numărul a din egalitatea 60 −  4x𝑎 − 48: 16 = 3 este egal cu  

     a)  12         b)  21         c)  15          d)  25 

2)  Termenul care lipseşte din şirul  2, 8, 32,… , 512 este numărul 

     a)  64        b)   128      c)   160        d)   112 

3) Dacă din cel mai mic număr natural de patru cifre distincte scădem cel mai mare număr 

natural de 3 cifre distincte, obţinem numărul  

     a) 36          b)    41       c)   102      d) 250 

4)  Dacă dublez un număr şi apoi micşorez rezultatul cu 12, obţin numărul 24. Numărul de la   

care am pornit este egal cu   

      a)  20        b)   36         c)  21         d)  18 

5) Matei citeşte într-o zi o carte de la pagina 23 la pagina 151. Numărul de pagini pe care el 

le-a citit în ziua respectivă este egal cu 

     a)  128       b)  129       c)   130        d)   127   

6)  Împărţind un număr natural la 6, obţinem câtul 9 şi restul 4. Numărul este egal cu 

     a)  58         b)   60         c)   52       d)    74 

7)  3 trandafiri şi 4 garoafe costă împreună 27 lei, iar 6 trandafiri şi 2 garoafe costă 36 lei. Un 

trandafir costă 

     a)  6  lei       b) 7 lei        c)    5 lei        d) 4  lei 

8)  Ionel şi Maria au împreună 200 lei. Dacă Ionel îi dă Mariei 50 lei şi mai cheltuieşte încă 20 

lei, atunci ei ajung să aibă aceeaşi sumă. Ionel a avut la început 

     a)  120 lei      b)  160  lei    c)  110 lei    d)  130 lei 

9) Mihai şi sora sa Irina au împreună 21 de ani. Dacă Irina are jumătatea vârstei fratelui său, 

atunci Mihai are 

     a)  14 ani         b)    16 ani       c)  10 ani      d)    12 ani 

 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu. 

 Itemii 1 − 9 se notează cu câte1 punct fiecare 

Timp de lucru - 45 minute 


