
TESTE DE ANTRENAMENT 

TESTUL NR. 6 – MATEMATICĂ 

                                                                                                    

1) Care din numerele 2020, 2021, 2022, 2023 se poate scrie ca sumă de trei numere naturale 

consecutive? 

 a) 2020  b) 2021  c) 2022  d) 2023 

2) Suma a trei numere este 1000. Care este diferența dintre cel mai mare și cel mai mic, dacă unul din 

cele trei numere este 178, iar diferența  dintre celelalte două este egală cu 100? 

 a) 83  b) 283  c) 183  d) 100 

3) De câte ori se folosește semnul „+” în egalitatea 47+47+...+47=2021? 

 a) 42  b) 43  c) 44  d) 45 

4) La expoziția de animale exotice s-au înscris 20 de participanți, fiecare cu câte două 

animale. Fiecare participant are cel puțin un șarpe, iar 5 dintre participanți au câte doi șerpi. Mai sunt 

papagali și lei. În total sunt 40 de capete și 40 de picioare. Câți lei sunt? 

 a) 2  b) 3  c) 4  d)5 

5) Dinu și Ionel și-au pus împreună banii pe care-i aveau, în total 1750 lei. Ce sumă are Dinu, știind că 

dacă Dinu i-ar da lui Ionel  250 lei, ei ar avea sume egale? 

 a) 875  b) 1125  c) 625  d) 1135 

6) Câte numere sunt în șirul de numere consecutive 2021, 2022, 2023,...,2100? 

 a) 4  b) 79  c) 80  d) 81 

7) Aflați numărul a  din egalitatea 9+8x[7+6x(5+4x a )]=881 

 a) 2  b) 3  c) 4  d) 0 

8) Mădălin cheltuiește un sfert din suma pe care o are și încă 10 lei și rămâne cu 50 lei. Ce sumă avea la 

început? 

 a) 80  b) 100  c) 112  d) 120 

9) Suma a două numere este 75. Jumătate din primul număr este cât o treime din al doilea. Atunci 

diferența dintre cele două numere este egală cu: 

 a) 35  b) 20  c) 25  d) 15 

Notă: Se acordă 1 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡  din oficiu. 

 Itemii 1 –  9 se notează cu câte 1 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡  fiecare. 

 Timp de lucru: 45 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒. 


