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Nr. ______________ / _______________ 

 

 

 

EXAMEN DE ADMITERE – CLASA A V-A 

MATEMATICĂ 

 

 

Varianta 1 

 

    1. Calculează:  

25- 4· {95- 5 · [36- 30: (25- 6· 4)]- 32}: 6 = 

10 puncte 

     2. Află valoarea lui a din exercițiul:  

208: [ 112- ( 100- 3· a) ·4 : 23] = 2 

10 puncte 

    3.  Triplul numărului 78 este egal cu jumătatea numărului x. Care este sfertul lui x?  

15 puncte 

     4. Petru parcurge un drum cu bicicleta astfel: în prima oră a mers mai puțin cu 1 

km față de jumătatea drumului, în ora următoare el face 5/7 din drumul rămas și încă 

1 km, rămânând 3 km.  

         Câți kilometri a avut drumul ?  

25 puncte 

  5. Suma a trei numere este 718. Dacă la al treilea număr se adaugă numărul 3, atunci 

primul număr va fi de 2 ori mai mare decât  al treilea și jumătate din al doilea. 

       Care sunt cele trei numere?  

30 puncte 

 

 

Oficiu: 10 puncte 

 

Timp de lucru: 60 minute 

 

Toate subiectele sunt obligatorii.  
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Nr. ______________ / _______________ 

 

 

 

EXAMEN DE ADMITERE – CLASA A V-A 

MATEMATICĂ 

 

Varianta 2 

 

   

1. Calculează : 

            75:{30-[24·( 20-12: a· 3)]:12+7}+3=8  

10 puncte 

 2.  a) Știind că a = ( 3· 4 + 2 ·8 – 1): 9 și   

                         b = 22 – 2 · [16 – ( 2 ·3 + 3 ·3 – 16 : 2)]  

                     atunci  a · b – ( a + b) : ( b – a) = 

15 puncte 

    b)  Care este cel mai mare număr care, prin împărțire la 9, dă câtul 11? 

5 puncte 

 

3. O ladă cu mere cântărește 36 kg, iar lada goală cântărește 1/18 din greutatea totală. 

Câte kilograme de mere mai sunt în ladă, dacă s-a vândut jumătate din cantitatea 

totală? 

15 puncte 

4. O carte are 432 pagini. Află câte cifre s-au folosit pentru paginarea ei? 

20 puncte 

5.  Suma numerelor reprezentând vârstele a doi frați și a tatălui lor este 40. Știind că 

vârstele fiilor reprezintă doua numere consecutive impare și că vârsta fiului cel mare 

este de 4 ori mai mică decât vârsta tatălui, să se afle ce vârstă are fiecare. 

25 puncte 

Oficiu: 10 puncte 

 

Timp de lucru: 60 minute 

 

Toate subiectele sunt obligatorii.  
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EXAMEN DE ADMITERE – CLASA A V-A 

MATEMATICĂ 

 

Varianta 3 

 

1.  (8p) a) Care este  cel mai mare număr care, prin împărțire la 8, dă câtul 11? 

        (12p) b) Suma a două numere este 587, iar diferența 145. Află suma cifrelor 

produsului celor două numere. 

        (10p) c) Aflați un număr, știind că 5/7 din acesta reprezintă 100. 

2.  (10p) Află numerele a și b cunoscând urmăroarele: 

          a) (a+b) x 2+103=329 

          b) împărțind numărul a la numărul b se obține câtul 3 și restul 1. 

3. (10p) Atașează paranteze, astfel ca egalitățile de mai jos să fie adevărate 

a) 90 - 45:5+2x2=13 

b) 90- 45:5 +2x2=68 

4. (15p) Îndoitul unui număr a fost mărit cu 3, iar rezultatul a fost mărit de 4 ori. 

Produsul obținut, micșorat cu 5, a fost micșorat de 9 ori, obținându-se numărul 15. 

Care a fost numărul inițial? 

 5. (25p) Pentru o sală de gimnastică s-au cumpărat corzi, panglici și mingi. Știind că 

114 nu sunt panglici, 121 nu sunt corzi, iar 83 nu sunt mingi, află numărul obiectelor 

din fiecare fel. 

Oficiu: 10 puncte 

 

Timp de lucru: 60 minute 

Toate subiectele sunt obligatorii.  
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