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Clasa a VI-a
NOTĂ.Toate subiectele sunt obligatorii. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da direct
răspunsul.La subiectele III si IV se cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 2 ore.

SUBIECTUL I ( 20p )
(Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului corect)
(4p) 1) SpuneŃi care dintre numerele următoare este divizibil cu 10?
a)2006
(4p)

b)2005

c)2010

2) AflaŃi a treisprezecea zecimală a numărului raŃional
a)5

b)3

d)2008

1
.
3

c)4

d)6

(4p) 3) Media aritmetică a 20 numere este 10 . AflaŃi suma lor.
a)102

b)200

c)120

d) 100

(4p) 4) Care este cel mai mic număr natural nenul, care se împarte exact la 4 şi la 10?
a)120

b)20

c)60

d)40

(4p) 5) Suma lungimilor laturilor unui pătrat este 24. Care este lungimea unei laturi?
a)5

b)4

c)6

d)7

SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciŃiului şi rezultatul corespunzător)
(4p) 1) AflaŃi produsul primelor 5 zecimale ale numărului raŃional 1 .
11
(4p) 2) CalculaŃi perimetrul unui triunghi cu lungimile laturilor de 0,1 dm ; 2 cm şi 20 mm şi
exprimaŃi-l în cm.
(4p) 3) ScrieŃi fracŃia ireductibilă echivalentă cu fracŃia 1515 .
5151
(4p) 4) CalculaŃi  1 + 1  : 5 .
 2 3 6
(4p) 5) Suma a două numere naturale consecutive este 25. AflaŃi cel mai mare dintre numere.
(4p) 6) ÎmpărŃitorul, câtul şi restul unei împărŃiri sunt 5; 7 şi respectiv 2 . AflaŃi deîmpărŃitul.
(4p) 7) AflaŃi restul împărŃirii numărului 717717 la 5.
(4p) 8) ScrieŃi o fracŃie subunitară care să aibă numitorul strict mai mic decât 5 .
(4p) 9) AflaŃi un număr natural care are exact doi divizori naturali, iar suma celor doi
divizori este 18.
(4p) 10) ScrieŃi numerele de forma 13 x divizibile cu 5 .
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SUBIECTUL III ( 15p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
Fie p şi q două numere prime distincte.

(4p) a) CâŃi divizori naturali are numărul 8?
(4p) b) CâŃi divizori naturali are numărul 6?
(3p) c) CâŃi divizori naturali are numărul p 3 ?
(2p) d) CâŃi divizori naturali are numărul p ⋅ q ?
(1p) e) Care este cel mai mic număr de 3 cifre care are exact 4 divizori naturali?
(1p) f) Care este cel mai mare număr de 3 cifre care are exact 4 divizori naturali?

SUBIECTUL IV ( 15p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
10
11
(4p) a) CalculaŃi numerele 2 şi 2 .

(4p) b) CalculaŃi numerele 5 4 şi 5 5 .
(3p) c) ArătaŃi că numerele de forma 11ab nu pot fi scrise ca o putere a lui 2, oricare

a, b ∈ {0,...,9} .
(3p) d) ArătaŃi că numerele de forma 11ab nu pot fi scrise ca o putere a lui 5, oricare

a, b ∈ {0,...,9} .
(1p)

e) ArătaŃi fracŃia

1
se transformă în fracŃie periodică (în care perioada nu este alcătuită
11ab

numai din cifra 0), oricare a, b ∈ {0,...,9} .

Test conceput de prof. LAVINIA SAVU, şc. nr. 17 – „Pia Brătianu”, Bucureşti
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