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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA I – 4 decembrie 2013  

COMPER – MATE 2000, CLASA a V-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 

I. INIȚIERE 
 
 

1. Cel mai mic număr natural format din trei cifre diferite este: 
a. 123; b. 987; c. 102; d. 100. 

    
2. Suma a trei numere naturale consecutive este 60. Cel mai mic dintre acestea este: 

a. 59; b. 20; c. 19; d. 21. 
 
3. În cifre, numărul două sute trei mii cincizeci şi şapte se scrie: 

a. 230 570; b. 203 057; c. 203 507; d. 230 057. 
 
4. Dacă 9x  şi 6,y z  atunci rezultatul calculului x y x z    este: 

a. 15; b. 54; c. 56; d. 96. 
 
5. Suma dintre cifra miilor şi cifra zecilor numărului 23 570 este: 

a. 10; b. 93; c. 30; d. 12. 
 
6. Numărul care împărţit la 15 dă câtul 10 şi restul 7 este: 

a. 115; b. 1 507; c. 15 107; d. 157. 
 
7. Suma numerelor naturale a şi b este 12. Cea mai mare valoare pe care o poate lua produsul 

numerelor a şi b este: 
a. 12; b. 27; c. 36; d. 35. 

 
8. Scris sub formă de putere, rezultatul calculului 2013 2014 20153 3 3   este: 

a. 60429 ;  b. 60423 ;  c. 20123 ;  d. 60323 . 

 
9. Cumpărând 5 ciocolate şi trei napolitane, Ionuţ a plătit 26 de lei. Ştiind că o ciocolată costă cât 

două napolitane, preţul unei napolitane este: 
a. 4 lei; b. 3 lei; c. 2 lei; d. 1 leu. 

 
10. Rezultatul calcului 3 3 3 31 2 3 4    este: 

a. 310 ;  b. 102; c. 100; d. 1210 .  
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11. Marele domnitor Ştefan cel Mare a domnit în Moldova între anii 1457 şi 1504. Anul încheierii 

domniei sale se scrie cu cifre romane: 
a. MDIV; b. MLIV; c. MDIIII; d. MCCCCCIV. 

 

12. Dacă 2 3 147 410,x    atunci cifra x este: 
a. 6; b. 5; c. 4; d. 7. 

 
13. Pe o stradă sunt patru case numerotate în ordine cu 1, 2, 3, 4. Acestea sunt locuite de 4 fraţi: 

Mihai, Sorin, Radu şi Dan. Mihai locuieşte într-o casă care are un număr care nu este prim. 
Radu locuieşte între Mihai şi Dan. Numărul casei lui Sorin are trei divizori naturali. Numele 
celui care locuieşte la numărul 3 este: 
a. Sorin; b. Radu; c. Mihai; d. Dan. 

 
14. Cel mai mic dintre numerele 72 ,x   34 ,y   256z   şi 3 22 2t   este:  

a. y; b. t; c. z; d. x. 
 
15. De câte ori apare cifra 3 în scrierea tuturor numerelor naturale de la 1 la 50?  

a. 13; b. 15; c. 14; d. 16. 
 
 

II. CONSOLIDARE 
 
 
16. În şirul de numere 2, 4, 8, 16, 32, ... , numărul aflat pe locul 2013 este: 

a. 4 026; b. 2 013; c. 20132 ;  d. 22013 .  
  

17. Ştiind că suma resturilor care se pot obţine la împărţirea la x este 55, numărul x este egal cu: 
a. 56; b. 10; c. 11; d. 54. 

 
18. Câte numere de două cifre cu ambele cifre impare există? 

a. 50; b. 25; c. 40; d. 10. 
 
19. Un număr natural se numeşte perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi, din care se exclude 

numărul însuşi. Un astfel de număr este: 
a. 25; b. 26; c. 27; d. 28.

 
20. Dacă 3a   şi 2,b   atunci rezultatul calculului 2 22 3a b  este: 

a. 30; b. 1 553; c. 3 025; d. 35.
 
21. Dublul unei treimi din sfertul unui număr este 3. Atunci numărul este: 

a. 18; b. 9; c. 6; d. 27.
 
22. Suma a două numere prime este 103. Produsul celor două numere este: 

a. 102; b. 300; c. 2 650; d. 202.
 
23. Suma cifrelor numărului 2013 20142 5 2013   este: 

a. 11; b. 1 250; c. 237; d. 13.
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III. STANDARD 
 
 
24. Suma tuturor numerelor de trei cifre pare identice este egală cu: 

a. 12 500; b. 5 500; c. 7 200; d. 2 220.
 
25. Numărul natural n care verifică egalitatea 1 23 3 3 351n n n     este: 

a. 2; b. 3; c. 5; d. 4.
 
26. Suma numerelor care împărţite la 10 dau câtul 50 este: 

a. 500; b. 5 000; c. 5 045; d. 4 545.
 
27. O ladă plină cu portocale cântăreşte 40 kg. Dacă este doar pe jumătate plină cu portocale, lada 

cântăreşte 21 kg. Cât cântăreşte lada goală? 
a. 2 kg; b. 3 kg; c. 1 kg; d. 19 kg. 

 
 

IV. EXCELENŢĂ 
 
 
28. Pentru orice numere naturale x şi y se notează 5 3 7 .x y x y x y        Atunci 4 5 este egal 

cu: 
a. 9; b. 77; c. 20; d. 87. 

 
29. Un test conţine 30 de întrebări. Pentru un răspuns corect se acordă 5 puncte, iar pentru un 

răspuns greşit se scad 2 puncte. Câte răspunsuri corecte a dat un elev care a răspuns la toate 
întrebările şi a obţinut 66 de puncte? 
a. 30; b. 12; c. 18; d. 20. 

 

30. Suma dintre cel mai mic şi cel mai mare număr natural de forma abab  cu număr minim de 
divizori este: 
a. 10 000; b. 10 908; c. 9 999; d. 11 111. 
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