
TESTE DE ANTRENAMENT 
TESTUL NR. 5 – MATEMATICĂ 

 
 

1) Câtul împărțirii dintre suma numerelor 175 și 170 și diferența lor  este: 
a) 67  b) 69  c) 35  d) 55 

 
2) Rezultatul calculului 10 + (10 × 10 ∶ 10 − 10) + 110 − 10 × 0 este: 

a) 120 b) 100  c) 110  d) 0 
 

3) În trei clase sunt 81 de elevi. După ce din prima clasă pleacă în pauză 20 de 
elevi, din a doua 13 elevi, iar din a treia 12 elevi, în prima clasă rămân de două 
ori mai puțini elevi decât în a doua, iar în a treia de 3 ori mai mulți decât în prima. 
Numărul de elevi care au rămas  în cea de a doua clasă este: 

a) 6  b) 12  c) 18  d) 36 
 

4) Întreitul succesorului celui mai mic număr de 3 cifre diferite este: 

a) 300 b) 309  c) 306  d) 369 
 

5) În drumeție, pe când se aflau pe o cărare a pădurii, Mihai avea în față 4 grupe de 
câte 3 copii. În spatele lui erau de două ori mai puțini copii decât erau în fața lui. 
Câți copii erau pe cărare? 
a) 18  b) 19  c) 20  d) 21 

 
6) Știind că dacă la dublul unui număr adaug jumătatea și sfertul lui, obținând 440, 

atunci numărul este: 

a) 10  b) 120  c) 180  d) 160 
 

7) Un biciclist parcurge un drum în trei zile. În prima zi parcurge o treime din drum, 

în a doua zi parcurge o pătrime din drumul rămas, iar a treia zi 36 𝑘𝑚. Drumul 
parcurs are lungimea de: 

a) 60 𝑘𝑚 b) 90 𝑘𝑚 c) 72 𝑘𝑚 d) 120 𝑘𝑚 
 

8) Pe un raft sunt de două ori mai multe cărți decât pe un alt raft și încă 4. Știind că 

pe al doilea raft sunt cu 64 mai multe cărți decât pe primul, atunci numărul 
cărților de pe cele două rafturi este: 

a) 184 b) 64  c) 164  d) 200 
 

9) Câte numere de forma 𝑎𝑏𝑐      au suma cifrelor 18 dacă cifrele sunt pare și  
distincte? 

a) 1  b) 3  c) 4  d) 6  
 
 
 
 

 

Notă: Se acordă 1 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡 din oficiu. 

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

  Timp de lucru: 45 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒. 


