
EVALUARE ÎN EDUCAŢIE Etapa I – 19.10.2013 Clasa a V-a  
 

SUBIECTUL I (35 de puncte) 

La exerciţiile 1-5 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 
 

7 p 1. Câte numere sunt mai mari decât 118 şi mai mici decât 222? 

A. 102 B. 103 C. 104 D. 105 
 

7 p 2. Care este numărul de zece ori mai mare decât 7? 

A. 77 B. 70 C. 17 D. 700 
 

7 p 3. Câte numere de trei cifre au două cifre de 0? 

A. 11 B. 10 C. 8 D. 9 
 

7 p 4. Câte numere de patru cifre au suma cifrelor egală cu 2? 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
 

7 p 5. Care dintre numerele următoare are cel mai mic produs al cifrelor? 

A. 2013 B. 1411 C. 1111 D. 2111 
 

 

SUBIECTUL II (35 de puncte) 

Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate.  
 

7 p 1. Suma a două numere consecutive este 45. Cel mai mare număr dintre cele două este .......... . 

7 p 2. Cel mai mare număr de patru cifre care are suma cifrelor 10 este .......... . 

7 p 3. Diferenţa dintre jumătatea lui 80 şi sfertul lui 40 este .......... . 

7 p 4. Ordinea crescătoare a numerelor 1234; 1324; 1243; 1342 este .......... . 

7 p 5. Triplul numărului 10 este numărul .......... . 

 

SUBIECTUL III (20 de puncte) 

Scrieţi rezolvările complete. 
 

 1. 1. Suma a şapte numere naturale diferite de 0, este 27. 

7 p 2. a) Daţi un exemplu de şapte numere care să verifice afirmaţia din enunţ. 

3 p 3. b) Calculaţi produsul tuturor diferenţelor de câte două numere din cele şapte. (Diferenţa se 

face scăzând numărul mai mic din numărul mai mare).  

 4. 2. Un elev scrie pe o foaie de 11 ori numărul 22 şi de 13 ori numărul 25. 

5 p 5. a) Câte numere sunt scrise pe foaie? 

3 p 6. b) Care este suma numerelor de pe foaie? 

2 p 7. c) Câte numere trebuie să şteargă elevul de pe foaie, astfel încât  

8. suma numerelor rămase să fie 354? 

 

Barem de corectare şi notare  

Subiectele I şi II  

Nr. Item I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. 

Răspunsul B B D C A 

 

Nr. Item II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. 

Răspunsul 23 9100 30 1234; 1243;1324;1342 30  

Subiectul III  

1. a) 9+3+2+2+1+1+9=27 sau alt exemplu corect. 7 p 

b) Cele 7 numere nu pot fi toate diferite, deoarece cea mai mică sumă de 7 numere 

diferite este 28. 

Prin urmare două sunt egale,  

deci o diferenţă e 0, deci valoarea produsului e 0. 

 

1 p 

1 p 

1 p 

2. a) 11+13=24 de numere. 5 p 

b) 11 22 13 25 567     3 p 

c) Dacă șterge a numere egale cu 22 şi b numere egale cu 25 avem 

567 22 25 354a b     , de unde 22 25 213a b    . 

Observaţie: 8b  , îi dăm toate valorile de la 1 la 8 şi pentru b =5 obţinem a=4. 

Deci trebuie şterse 5+4=9 numere. 
 

 

1 p 

 

1 p  

 

 Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu. 

 


