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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA a II-a – 15 aprilie 2016  

COMPER – MATEMATICĂ, 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: 
 

STANDARD 
   
1. Rezultatul calculului 1 · 2 · 3 · … · 30 se termină în:  

a. şapte zerouri; b. patru zerouri; c. şase zerouri; d. cinci zerouri. 
    
2. Partea fracţionară a numărului 8,45 este: 

a. 45; b. 0,45; c. 845; d. 8. 
 
3. Numărul de zecimale din care este formată perioada câtului numerelor 1 şi 7 este:  

a. 4; b. 2; c. 6; d. 3 
 

4. Rezultatul calculului  332 22 2  este: 

a. 0; b. 192; c. 320; d. 1. 
 
5. Dacă a + 2b + c = 17 şi 2a + 3b + 2c = 23, atunci 5a + 6b + 5c este egal cu: 

a. 41; b. 34; c. 30; d. 60. 
 
6. Dacă a = 52015 şi b = 24705, atunci: 

a. a > b; b. a < b; c. a = b; d. a şi b pare. 
 
7. Fie a = 2n · 5n+1 + 2n+1 · 5n, unde n  . Dacă x este numărul valorilor numărului a pentru care 

acest număr nu se divide cu 10, atunci x are valoarea: 
a. 0; b. 1; c. 2; d. 3. 

 

8. Dacă abc  este un număr de trei cifre scris în baza 10 astfel încât 100 10abc c b a   , şi abc  

se divide cu 5, atunci numărul valorilor lui abc  este:  
a. 100; b. 180; c. 256; d. 10. 

 
9. Un elev îşi propune să citească în prima zi o pagină dintr-o carte cu 1023 de pagini, iar în 

fiecare zi care urmează un număr dublu de pagini faţă de cele citite în ziua anterioară. Numărul 
zilelor în care elevul va termina de citit cartea va fi: 
a. 1024; b. 10; c. 8; d. 20. 
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10. Dacă ab – b = a(b + 6), a  b  şi a se divide cu b, atunci suma cifrelor numărului ab  scris în 

baza zece este: 
a. 5; b. 10; c. 12; d. 14.

 
11. Dacă card(A) = 45, card(B) = 28 şi card(A  B) = 50, atunci card(A  B) este: 

a. 73; b. 17; c. 123; d. 23.
 
12. Un concurs are 10 întrebări, toate obligatorii. Fiecare răspuns corect este premiat cu 3 puncte, 

iar fiecare răspuns greşit este penalizat cu un punct. Dacă un concurent a obţinut la finalul 
concursului 18 puncte, atunci numărul răspunsurilor corecte a fost: 
a. 6; b. 7; c. 8; d. 9. 

 

13. Fie fracţia ordinară 
131313

171717
. Suma cifrelor numărului maxim cu care se simplifică această 

fracţie ordinară este: 
a. 12; b. 5; c. 3; d. 7. 

 
14. Andrei şi Florin au împreună 20 lei. Dacă Florin primeşte de la Andrei 2 lei şi un leu de la 

bunica sa, atunci el are o sumă de două ori mai mare ca Andrei. Numărul ce reprezintă suma 
iniţială a lui Andrei este: 
a. prim; b. pătrat perfect; c. cub perfect; d. par. 

 
15.  Fie numărul n = 123456789101112….  A 2016-a cifră a acestui număr este: 

a. 8; b. 9; c. 0; d. 6. 
 
16. Dacă 2x + 2x + 1 = 192, atunci numărul 2x – 1 are suma cifrelor: 

a. 5; b. 10; c. 11; d. 7. 
 

EXCELENȚĂ 
 
17. Preţul unui obiect se majorează cu p%, iar după un timp noul preţ se micşorează cu p%. Dacă a 

reprezintă preţul obiectului înainte de cele două modificări, iar b preţul obiectului după cele 
două modificări, atunci: 
a. a = b ; b. a < b ; c. a > b ; d. nu se poate preciza. 

 
18. Fie şirul de numere naturale 1, 6, 27, 128, … . Următorul termen al şirului este: 

a. 349; b. 629; c. 1259; d. 305. 
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