
 
Test iniŃial, clasa a V-a C, an şcolar 2009-2010: 

2p – oficiu 
 
(4p) 1. a) Să se efectueze: ( ) ( )520:10 7 3 18:9 5 6 15 12 15 10 :15.− ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅    

b) Să se determine numărul natural x: 12 +{12 + [12 − (12 : x + 5) : 3] : 5} : 7 =14. 
 
(2p) 2. Suma a două numere naturale este 240. AflaŃi numerele în cazul în care câtul     
împărŃirii celui mai mare la cel mai mic este 4, iar restul este 20. 
 
(1p) 3. Se consideră şirul: 2, 7, 16, 29, 46, 67, ….. 
a) CompletaŃi şirul cu încă doi termeni, după ce aŃi descoperit regula secretă. 
b) DeterminaŃi al 100-lea termen al şirului.  
 
(1p) 4. În trei lăzi sunt în total 190 de mere. Dacă s-ar muta 5 mere din a doua ladă în 
prima, cele două lăzi ar avea acelaşi număr de mere. Dacă s-ar muta 10 mere din a treia 
ladă în a doua, aceste două lăzi ar avea acelaşi număr de mere. Câte mere sunt în 
fiecare ladă? 
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