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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 12 decembrie 2012  

COMPER – MATE 2000, CLASA a V-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

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

I. INIȚIERE 
 
 

1. Numărul natural alcătuit din toate cifrele pare, aşezate în ordine descrescătoare este: 
a. 13 579; b. 97 531; c. 8 642; d. 86 420. 

    

2. Numărul numerelor naturale pare de forma aaa  este egal cu: 
a. 2; b. 3; c. 4; d. 5. 

 
3. Cel mai mare număr natural scris cu cifrele 5, 6, 7, folosind pe fiecare dintre ele o singură dată, 

este: 
a. 755; b. 765; c. 766; d. 777. 

 
4. Numărul care este cu 27 mai mic decât 87 este: 

a. 60; b. 61; c. 59; d. 70. 
 
5. Numărul natural care adunat cu 157 dă 342 este: 

a. 185; b. 175; c. 195; d. 155. 
 
6. Numărul care adunat cu triplul său face 60 este: 

a. 10; b. 13; c. 18; d. 15. 
 

7. Dacă x şi y sunt cifre, iar x + y = 12, cel mai mare număr de forma xy  este: 
a. 96; b. 75; c. 84; d. 93. 

 
8. Soluţia ecuaţiei 5x – 18 = 32 este: 

a. 8; b. 10; c. 12; d. 14. 
 

9. Scris ca o singură putere 28 102 : 2  este: 
a. 238; b. 218; c. 2280; d. 20. 

 
10. Câte numere naturale de două cifre sunt multipli ai lui 11? 

a. 6; b. 7; c. 9; d. 20.
 
11. Patricia are suma de 320 de lei din care îşi cumpără un atlas, o carte de 18 lei şi 12 caiete a câte 

3 lei fiecare. Ştiind că Patricia rămâne cu 154 lei, atunci preţul atlasului este: 
a. 100 lei; b. 90 lei; c. 112 lei; d. 78 lei. 
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12. Cel mai mare număr natural de trei cifre divizibil cu 5 este: 

a. 95; b. 795; c. 1 005; d. 995. 
 
13. Un cultivator vinde în piaţă zarzavaturi în valoare de 534 lei în două zile, vineri şi sâmbătă. 

Ştiind că sâmbătă a încasat de 2 ori mai mulţi bani decât vineri, atunci valoarea zarzavaturilor 
vândute vineri a fost de: 
a. 175 lei; b. 178 lei; c. 356 lei; d. 358 lei. 

 
14. Ne gândim la un număr, îl înmulţim cu 3, apoi adăugăm 40 la rezultat, obţinând 100. Numărul 

căutat este:  
a. 30; b. 10; c. 20; d. 0. 

 
15. Câte numere de patru cifre împărţite la 80 dau restul 9?  

a. 112; b. 113; c. 114; d. 115. 
 
 

II. CONSOLIDARE 
 
 
16. Un număr este de 7 ori mai mic decât alt număr, iar diferenţa celor două numere este 732. Cele 

două numere sunt: 
a. 122; 853; b. 122; 854; c. 123; 854; d. 123; 853. 
  

17. Ştiind că 5 122x xx  , atunci x este: 
a. 5; b. 6; c. 7; d. 8. 

 

18. Numărul 2001 20033 5  este divizibil cu: 
a. 2; b. 3; c. 5; d. 10. 

 
19. Un ţăran a venit într-o zi la piaţă cu 1 315 kg de varză. Dimineaţa a vândut de 4 ori mai multă 

varză decât după-amiaza. Ştiind că la sfârşitul zilei i-au mai rămas 235 kg de varză, atunci 
cantitatea de varză vândută după-amiaza a fost: 
a. 214 kg; b. 215 kg; c. 216 kg; d. 217 kg.

 
20. Considerăm trei numere naturale a, b şi c. Ştiind că media aritmetică a numerelor a şi b este 12, 

iar c = 9, atunci media aritmetică a celor trei numere este: 
a. 11; b. 12; c. 10; d. 20.

 
21. Alexandra are la franceză notele 7; 9 şi 10. Ce notă trebuie să primească pentru a obține exact 

media 9 (fără rotunjiri)?  
a. 9; b. 10; c. 8; d. 7.

 
22. În prima săptămână de şcoală, cei 29 de elevi ai unei clase au primit în total 298 de note: unii 

câte 8 note, iar alţii câte 11 note. Numărul elevilor care au primit 11 note este de: 
a. 11; b. 13; c. 22; d. 24.

 
23. Într-o cantină sunt mese cu patru picioare şi mese cu trei picioare, în total 17 mese. Ştiind că 

toate mesele au la un loc 63 de picioare, atunci numărul meselor cu trei picioare este: 
a. 5; b. 6; c. 7; d. 8.
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III. STANDARD 

 
 
24. Un automobil se deplasează în localităţi cu viteza de 50 km/h, iar în afara lor cu 80 km/h.  

El parcurge distanţa de 340 km în 5 ore. Distanţa parcursă de automobil în localităţi este de: 
a. 100 km; b. 90 km; c. 80 km; d. 110 km.

 
25. Tatăl şi fiul au împreună 48 de ani. Tatăl este de trei ori mai în vârstă decât fiul. Peste câţi ani 

vârsta tatălui va fi de două ori mai mare decât vârsta fiului? 
a. 12; b. 10; c. 9; d. 8.

 
26. La un concurs concurenţilor li s-a dat o listă cu 10 probleme. Se ştie că pentru fiecare problemă 

rezolvată corect se acordă 7 puncte, iar pentru fiecare problemă nerezolvată sau rezolvată greşit 
se scad câte 5 puncte. Răzvan a obţinut la acest concurs 34 de puncte. Numărul problemelor 
rezolvate corect este: 
a. 7; b. 1; c. 9; d. 5.

 
27. La o întâlnire amicală de şah participă 40 de elevi. Fiecare a jucat cu fiecare câte o partidă. 

Numărul total de partide este de: 
a. 690; b. 460; c. 800; d. 780. 

 
 

IV. EXCELENŢĂ 
 
 
28. Numărul A = 2 · (3 + 32 + ... + 32009) + 3 este puterea a treia a numărului: 

a. 3660; b. 3665; c. 3670; d. 32012. 
 
29. Dacă numărul A = 11 · 5m + 31 · 6n + 22 este pătrat perfect, m, n   , atunci produsul  

(m + 1) · (n + 1) este egal cu: 
a. 0; b. 1; c. 2; d. 3. 

 
30. Suma numerelor naturale nenule a, b, c, d, e şi n, care verifică relaţia  

2a + 8 · 3b · 5c · 7d · 11e = n!, este egală cu: 
a. 20; b. 8; c. 0; d. 23. 
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