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CLASA a VI-a 

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord  10 puncte din oficiu.   

  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 

I. (40 puncte) La exerci!iile 1-10 încercui!i r spunsul corect. Numai un r spuns este corect. 

 
4p 1. Num rul 2009 este de 41 de ori mai mare decât num rul n. Num rul n este egal cu: 

            A. 10369                  B. 2005               C. 1968                          D. 49 

    4p 2. Rezultatul calculului 1,43 1,43:1,3−  este egal cu:  

       A. 0                B. 0,32   C. 0,33   D. 1,33 

 4p 3. Media aritmetic  a numerelor naturale a !i b, a b≤ , este 16. Atunci: 

                   A. 16a >                  B. 16b <   C. 33b a− =   D. 32b ≤  

4p 4. Solu"ia ecua"iei 0,04 0,4 4x + =  este egal  cu:  

       A. 0,9  B. 9               C. 90             D. 900 

4p 5. Num rul 2 33 3a = +  este egal cu: 

                   A.  63   B. 56                C.  26                            D. 53   

 

    4p  6. Num rul de elemente din mul"imea { }8 92 2A x x= ∈ ≤ <  este egal cu: 

           A. 256  B. 257               C. 258   D. 1 

4p  7. Un dreptunghi are lungimea de 15 m !i l "imea de 8 m. Perimetrul dreptunghiului este egal cu: 

                  A. 23 m  B. 46 m               C. 31 m              D. 38 m 

4p  8. Un bazin are volumul de 31 m . Bazinul este plin cu ap . Num rul de litri de ap  din bazin este egal cu:  

                  A. 1000  B. 100               C. 20               D. 10 

 

    4p  9. Se consider  mul"imea 
1 2 3 99

, , ,...,
99 98 97 1

B
 

=  
 

. Num rul de frac"ii din mul"imea B care se simplific  cu 2 

    dar nu se simplific  cu 5 este egal cu: 
                   A. 50              B. 36               C. 49               D. 40 

    4p  10. Referitor la num rul natural a este adev rat  una singur  dintre afirma"iile: 

     i) 6a = ; 

     ii) 3a > ; 

     iii) 5a ≥ . 

     Num rul a este egal cu: 

                 A. 3                B. 4               C. 5                D. 6 

 



 II. (30 puncte) Scrie!i informa!ia corect  care completeaz  spa!iile punctate.

3p 1. a) Dintre numerele 151000000  !i 10010  este mai mare num rul .... 

3p      b) O valoare a num rului natural x care verific  egalitatea ( ) ( )2009
2009 1

x
x x+ = +  este .... 

3p 2. a) Restul împ r"irii num rului 200 la 400 este egal cu.... 

3p     b) Împ r"im toate numerele naturale mai mici decât 100 la 30. Suma tuturor resturilor ob"inute este egal  cu.... 

3p 3. a) Num rul de submul"imi cu câte !apte elemente ale mul"imii { }0,1,2,3,4,5,6,7  este egal cu.... 

3p     b) Numerele x, y !i z sunt naturale !i nenule. Se consider  mul"imile { }2 ;2 1M x y= +  !i { }2 1;2N z y= + .   

        Dac  M N= , atunci ( )2 7 :3x y z+ = .... 

3p 4.  a) Înmul"im toate numerele naturale pare mai mici decât 10. Ultima cifr  a produsului ob"inut este .... 

3p     b) Numerele a, b !i c sunt naturale. Dac  2 333a b+ =  !i 3 4 505b c+ = , atunci 3 12 8a b c+ + = .... 

3p 5. a) Num rul natural p este p trat perfect !i are proprietatea c   2008 2009 2010 2011p⋅ < < ⋅ . Num rul de valori 

        posibile ale lui p este egal cu.... 

3p     b) Suma a trei numere naturale mai mari decât 2 este mai mic  decât 60. Suma primelor dou  numere este de 

         patru ori mai mare decât al doilea num r, iar suma ultimelor dou  numere este de patru ori mai mare decât 

         primul num r. Cel mai mare dintre cele trei numere este egal cu.... 

 III. (20 puncte) Scrie!i rezolv rile complete. 

10p 1. Zece copii au împreun  49,50 lei. Cheltuind to"i banii, ei vor s  cumpere de la cofet rie cât mai multe pr jituri 
(cel pu"in câte una pentru fiecare). O pr jitur  cu fri!c  cost  4,50 lei, iar una f r  fri!c  cost   3 lei.  Trei dintre 

    copii nu m nânc  fri!c , iar patru dintre ei nu m nânc  pr jituri f r  fri!c . Câte pr jituri cu fri!c  s-au  

    cump rat în total? 

 2. Fiecare dintre mul"imile A, B !i A B∪  are ca elemente numere naturale consecutive, iar A B∩ = ∅ . Se !tie c   

   media aritmetic  a elementelor din A este egal  cu 25, iar media aritmetic  a elementelor din B este egal  cu 75. 

6p 

4p 

a) Determina"i num rul de elemente din mul"imea A B∪ . 

b) Determina"i media aritmetic  a elementelor din mul"imea A B∪ , !tiind c  cel mai mare element al acestei 
mul"imi este 99. 

 
Total punctaj maxim 100 puncte. 
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CLASA a VI-a 

 

Barem de corectare  i notare 

 
Subiectele I  i II 

 Se puncteaz! doar rezultatul, astfel: pentru fiecare r!spuns se acord! punctajul maxim prev!zut în dreptul fiec!rei 

cerin"e, fie 0 puncte. 

 Nu se acord! punctaje intermediare. 

 
Nr. item I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. I.9. I.10. 
Rezultate D. C.   D. C. C. A. B. A. D. B. 

Nr. item II.1.a) II.1.b) II.2.a) II.2.b) II.3.a) II.3.b) II.4.a) II.4.b) II.5.a) II.5.b)

Rezultate 10010  0 200 1350 8 3 0 2009 2 33 

 

Subiectul III 
 Pentru orice solu"ie corect!, chiar dac! este diferit! de cea din barem, se acord! punctajul maxim corespunz!tor. 

 Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolv!ri par"iale, în limitele punctajului indicat în barem. 

 

   1. Copiii care manifest  preferin!  cump r   4 pr jituri cu fri"c  pentru care pl tesc 

4,5 4 18⋅ =  lei.  

Restul banilor, adic  31,50, vor fi cheltui!i pe cât mai multe pr jituri f r  fri"c .  

Cum 31,50 3 10 1.50= ⋅ + , înseamn  c  s-ar putea cump ra 10 astfel de pr jituri dar  

r mâne un rest de 1,50 lei. 

A"adar, acest rest îl folosim pentru a înlocui o pr jitur  f r  fri"c  prin una cu fri"c . 

Prin urmare, au fost cump rate 5 pr jituri cu fri"c .  

4p 

 

4p 

 

1p 

1p 

   2. a) Mul imea A are  2 1m +  elemente, unde m este un num!r natural cel mult egal cu 25.  

Cel mai mare element din A este 25 m+ . 

Mul imea B are 2 1n + elemente unde n este un num!r natural. Cel mai mic element din 

mul imea B este 75 n−  

Dar ( )75 25 1n m− = + + , deci 49m n+ = . 

Num!rul total de elemente din A B∪  este ( ) ( ) ( )2 1 2 1 2 1 100m n m n+ + + = ⋅ + + =  

b) Avem { }0,1,2,...,99A B∪ = . 

Media aritmetic! a elementelor este egal! cu: 
99 100

:100 49,5
2

⋅
=  

2p 

 

2p 

1p 

1p 

2p 

 

2p 

 
 Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.  

 


