
MATEMATICĂ

TESTE PENTRU PREGĂTIREA ADMITERII ÎN CLASA a V-a

(prof. Daniela Harasemciuc)

TEST 1

1. a) Să se calculeze
      

    b) Să se afle x din egalitatea

2. Pe o ghirlandă s-au pus 163 beculețe. Dacă se puneau mai puțin cu 7 beculețe roșii, atunci 
numărul acestora ar fi fost egal cu dublul numărului de beculețe galbene. Câte beculețe galbene 
și câte beculețe roșii s-au pus?

3. Fie a și b numere de câte 3 cifre. Numărul a este suma a 5 numere pare consecutive, iar b este 
suma a trei numere impare consecutive. Să se determine cea mai mare valoare a sumei a+b și cea 
mai mare valoare a diferenței a-b.

TEST 2

1. a) Să se afle x din egalitatea

   b) Un număr natural se împarte la 7 și se obține un cât și restul 6. Câtul se împarte iar la 7 și se 
obține câtul 2 și restul 3. Care a fost numărul inițial?

2. La un joc, numărul băieților este cu 6 mai mare decât cel al fetelor. Dacă ar pleca doi băieți, 
numărul fetelor ar fi cât două treimi din numărul băieților. Câte fete și câți băieți participă la joc?

3. Aflați   dacă .

TEST 3

1. Un număr se împarte la 5, câtul se adună cu 6, suma obținută se înmulțește cu 8, iar din 
produsul obținut se scade 190 și se obține rezultatul final numărul 186. Aflați numărul.

2. Pe o farfurie sunt de 4 ori mai multe prune decât mere. Teodora ia de pe farfurie 3 mere și 3 
prune. Acum pe farfurie sunt de 7 ori mai multe prune decât mere. Câte mere și câte prune au 
fost la început pe farfurie?

3. În fiecare pătrat mic din cele 16 pătrate mici este scrisă cifra 0, ca în figura 1.
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   Se ia la întâmplare un pătrat format din 9 pătrate mici alăturate și se mărește fiecare număr din 
fiecare pătrat mic cu 1. Se repetă procedeul de 30 de ori cu pătrate oarecare formate din 9 pătrate 
mici alăturate până se obține pătratul din figura 2.
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 Să se completeze pătratul din figura 2. Justificați!

TEST 4

1. Aflați două numere, știind că suma lor este egală cu cel mai mic număr natural format din trei 
cifre identice, iar unul dintre ele este de două ori mai mic decât celălalt.

2. Anca și Andrei au cules flori din grădina bunicii. Ei observă că dacă vor pune câte trei flori 
într-o vază, rămân două flori, iar dacă vor pune câte șapte flori într-o vază, rămân două vaze fără 
flori. Câte flori au cules copiii?

3. Știm că 18 vase identice pline cu apă cântăresc 162 kg. 5 vase pline, 7 vase pline pe jumătate 
și 6 vase pline pe trei sferturi, cântăresc împreună 122 kg. Cât cântărește un vas gol?

MODEL

TEST ADMITERE a V – a

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 1 punct din oficiu.

Timpul de lucru este de 60 minute.

SUBIECTUL 1   (2p)

Aflați numărul a din egalitatea    2020 2019 : 2018 2017 : 2016 2015 : 2014 1a      



SUBIECTUL 2   (2p)

Se consideră numerele 2, 7, 12, 17, 22, …  în care fiecare termen începând cu al doilea, este cu 5 
mai mare decât cel din fața lui. Aflați al 101 – lea termen al șirului

SUBIECTUL 3   (3p)

Un număr , format din patru cifre are proprietatea că suma cifrelor din mijloc este de trei abcd
ori mai mare decât suma cifrelor din capete. 

a) Dați exemplu de un astfel de număr

b) Aflați cel mai mare și cel mai mic număr cu această proprietate

SUBIECTUL 4   (2p)

Un învăţător are de 5 ori mai multe caramele decât bomboane de ciocolată. Aceste
bomboane sunt împărţite de învăţător la copiii din clasa sa astfel: primului copil îi dă 16
caramele, celui de-al doilea copil îi dă 11 caramele, celui de-al al treilea copil îi 16 caramele,
celui de-al al patrulea copil îi dă 11 caramele şi aşa mai departe până la ultimul copil care
primeşte 16 caramele şi învăţătorului îi rămân 10 caramele, apoi bomboanele de ciocolată le
împarte astfel: primului copil îi dă 4 bomboane de ciocolată, celui de-al doilea copil îi dă 3
bomboane de ciocolată, celui de-al al treilea copil îi dă 4 bomboane de ciocolată, celui de-al al
patrulea copil îi 3 bomboane de ciocolată şi aşa mai departe până când împarte toate
bomboanele de ciocolată, dar acestea sunt insuficiente, deoarece 5 copii nu primesc nicio
bomboană de ciocolată.
Să se determine:
a) câţi copii sunt în clasa învăţătorului.
b) câte caramele a avut iniţial învăţătorul.

                                                                                                                                                PUIU GABRIEL

BAREM

1.   a = 2013   ………. 2p

2.   502   ……… 2p

3.   a)   1272   ………. 1p     

       b) 6990   ,   1030   ……… 2p

4.   a) 25 elevi    ……… 1p

      b) 350 caramele   ……. 1p





MODEL DE TEST CLASA A V-A

1. Rezultatul calculului: 1+2+3+4+5 este:
A) 9 B) 7 C) 15 D) 11

2. Rezultatul calculului: 7+33:3 este:
A) 18 B) 14 C) 15 D)19

3. Numarul cu 17 mai mare decat dublul lui 8 este:
A) 25 B) 33 C) 21 D) 42

4. Daca scazatorul este 20 si diferenta este 39 atunci descazutul este:
A) 43 B) 14 C) 59 D) 44

5. Cel mai mare numar impar format din patru cifre diferite este:
A) 9876 B) 9999 C) 9753 D) 9875

6. Suma a doua numere este 40, iar unul este cu 10 mai mare decat celalalt.
Cel mai mic dintre numere este:
A) 20 B) 30 C) 25 D) 15

7. Intr-o urna sunt 70 bile, 21 sunt rosii, cu 10 mai multe sunt galbene,
restul sunt verzi. Numarul bilelor verzi este:
A) 39 B) 28 C) 18 D) 8

8. Numarul care impartit la 8 da catul 7 si restul 3 este:
A) 59 B) 51 C) 20 D) 61

9. Suma dintre un numar si treimea lui este 60. Dublul numarului este:
A) 30 B) 60 C) 90 D) 15

10. Diferenta a doua numere este 82. Impartind primul la al doilea obtinem
catul 5 si restul 2. Al doilea numar este:
A) 102 B) 42 C) 20 D) 40

11. Numarul a din relatia: 3 x a + 1=76 este:
A) 17 B) 25 C) 51 D) 27

12. O �orareasa are 10 buchete, unele cu 5 �re, celelalte cu 3 �re. Ea are in
total 38 de �re. Numarul buchetelor cu 5 �re este:
A) 5 B) 6 C) 4 D) 9

13. Intr-o urna sunt 14 bile albe si 11 bile negre. Cel mai mic numar de bile
care trebuie sa-l extrag pentru a � sigur ca am cel putin o bila alba este:
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A) 12 B) 20 C) 16 D) 25

14. Suma numerelor care impartite la 5 dau catul 4 este:
A) 135 B) 20 C) 41 D) 110

15. Mama si �ul au impreuna 49 ani. Cand �ul avea 3 ani, mama avea 30.
Varsta �ului in prezent este:
A) 11 B) 38 C) 3 D) 12

16. Fie sirul: 1, 2, 3, 5, 8, 13. . . Urmatorul termen din sir este:
A) 22 B) 18 C) 19 D) 21

17. Fie sirul: 4, a, 12, 16, 20. Valoarea lui a este:
A) 4 B) 10 C) 6 D) 8

18. Pe o distanta de 20 metri se pun stalpi din metru in metru. Numarul
stalpilor este:
A) 20 B) 19 C) 18 D) 21

19. Un �lm dureaza 1 ora si 15 minute. Vlad a inceput sa se uite la �lm la
ora 10 si 45 minute. Cand s-a terminat �lmul ceasul arata ora:
A) 11:00 B) 10:50 C) 11:50 D) 12:00

20. Un melc a inceput sa urce marti un stalp de 8 metri. El urca ziua 3
metri, iar noaptea alunca 2 metri. Ziua in care ajunge in varf este:
A) marti B) miercuri C) joi D) duminica
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