
 TEST DE EVALUARE 

NUMERE ÎNTREGI 

 

 Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 Timpul de lucru este de 50 minute. 
 

SUBIECTUL I. Pe foaia de test  scrieţi numai rezultatele                                               (30 puncte) 

5p      1. Rezultatul calculului      132   este egal cu ........... 

5p      2. Rezultatul calculului      134   este egal cu ........... 

5p      3. Rezultatul calculului     5
43

4:2   este egal cu ........... 

5p      4. Soluţia ecuaţiei xx 4  este egală cu ........ 

5p      5. Cel mai mic element din mulţimea }22{  xZxA este egal cu .............. 

5p      6. În diagrama de mai jos sunt reprezentate temperaturile înregistrate pe parursul unei zile.  

              Diferenţa dintre temperatura maximă şi temperatura minimă este egală cu ....... 

 
 

SUBIECTUL II. Pe foaia de test  scrieţi litera corespunzătoare rezultatului corect        (30 puncte) 

5p      1. Rezultatul calculului  432  este egal cu: 

  A.4   B.14   C.20   D.+20 

5p      2. Rezultatul calculului  1642  este egal cu: 

  A.+20   B.20   C.14   D.+4 

5p      3. Rezultatul calculului    23:27  este egal cu: 

  A.+3   B.3   C.+81   D.81 

5p      4. Rezultatul calculului 12516  este egal cu: 

  A. +2   B. +1   C. 1   D. 0 

5p      5. Dacă  ZxZ
x




,
13

5
,  atunci valorile lui  x  sunt egale cu:  

  A. {1;3}  B. {1;+1}  C. {0;2}  D. {3;5} 

5p      6. Dacă se amestecă 4kg de gheaţă la 10C cu 6 kg de apă la +20C se obţine un amestec cu 

              temperatura egală cu: 

  A. 5C   B. 6C   C. 7C   D. 8C 

 

SUBIECTUL III. Pe foaia de test  scrieţi rezolvările complete                                          (30 puncte) 

10p      1. Calculaţi:  5 – (–5) + 125 : (–5) + (–6 + 4 – 12 – 24) : (–2). 

10p      2.  Suma a 14 numere nenule întregi pare consecutive este egală cu 30. 

                 Aflaţi cel mai mic număr întreg. 

10p      3.  Fie 1,,
1

32
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x

x
. Aflaţi valorile lui  x. 


