
TESTE DE ANTRENAMENT 

                                             TESTUL NR. 3 – MATEMATICĂ 

 

1)  Rezultatul calculului  39x5 – (2x49 – 14x7) : 2 este egal cu:  

 a)  195          b)  0          c)  23          d)  98 

2)  Determinați-l pe  x din următoarea relație:  x:x + x – x:x = 100   

a)  102          b)  101          c)  100          d)  1 

3)  Suma a trei numere pare  consecutive este 66. Cel mai mare 

dintre cele trei numere este: 

 a)  20          b)  21          c)  22          d)  24 

4)  Calculați a- 3xb + c : 2, dacă a este 164, b este de 4 ori mai mic decât a, iar c este dublul lui b. 

 a)  83          b)  82          c)  80          d)  89 

5)  Diferența a două numere este 32. Dacă se mărește primul număr cu 2, se obține triplul 

celuilalt număr. Aflați suma celor două numere necunoscute. 

 a)  66          b)  77          c)  88          d)  50 

6)  Produsul vârstelor a doi frați este 126 ani. Dacă primul frate ar avea cu 5 ani mai mult, atunci  

produsul vârstelor celor doi ar fi  161 ani. Care este diferența de vârstă dintre cei doi frați? 

 a)  3         b)  10          c)  9         d)  11 

7)  Suma a trei numere naturale este 81. Aflați numerele, știind că suma primelor două este 44, 

iar suma ultimelor două este 64. 

 a)  20, 40, 21          b)  30, 31, 20          c)  17, 27, 37          d)  18, 26, 38 

8)  Triplul unui număr mărit cu 4 este cel mai mare număr natural de trei cifre, având suma 

cifrelor 13. Să se afle numărul. 

 a)  313          b)  311          c)  310          d)  312 

9)  Produsul a 7 numere naturale este 7. Aflați suma numerelor. 

 a)  13          b)  12          c)  11          d)  14 

 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu. 

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

Timp de lucru: 45 minute 

 

 


