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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA I – 23-24 ianuarie 2015  

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. Cifra a din înmulţirea 75487 54182 40900 6634a   este: 
a. 8; b. 3; c. 5; d. 9.

    
2. Dacă xz + yz = 104 și z = 8, atunci rezultatul calculului x + y este: 

a. 11; b. 13; c. 15; d. 17.
 
3. Ultimele două cifre ale numărului n = 1 · 2 · 3 · ... · 10 + 2015 sunt:  

a. 2 şi 5; b. 1 şi 5; c. 0 şi 0; d. 3 şi 3.
 

4. Suma numerelor naturale de forma abc , cu condiţia ca a, b şi c să fie cifre pare consecutive,  
 în această ordine, este: 

a. 6 660; b. 3 192; c. 999; d. 714. 
 
5. Cifra x  din egalitatea 5 1 903x x x  este: 

a. 6; b. 7; c. 8; d. 9.
 
6. Ultima cifră a numărului b = 92012 – 82011 este: 

a. 9; b. 2; c. 0; d. 1. 
 
7. Cel mai mare dintre numerele a = 260, b = 340, c = 520, d = 4910 este:  

a. a; b. b; c. c; d. d. 
 

8. Numărul x din ecuaţia  405 308 2 x  este: 

a. 10; b. 20; c. 23; d. 30. 
 
9. Ana şi Dan sunt fraţi. Suma vârstelor celor doi fraţi este 41 de ani. În urmă cu 10 ani,  

vârsta lui Dan era jumătate din vârsta Anei. Acum vârsta lui Dan este de: 
a. 24 ani; b. 17 ani; c. 15 ani; d. 13 ani. 

 
10. La un număr natural scris cu două cifre, cifra zecilor este de trei ori mai mică decât cifra 

unităţilor. Diferenţa dintre răsturnatul numărului şi număr este 54. În aceste condiţii, numărul 
este: 
a. 13; b. 26; c. 36; d. 39.
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11. Într-un magazin de jucării, o maşinuţă şi patru mingi costă la fel cât două păpuşi, iar 8 maşinuţe 

şi 6 mingi costă împreună cât 4 păpuşi. Care afirmaţie este adevărată? 
a. Maşinuţa este de două ori mai scumpă decât mingea. 
b. Maşinuţa şi mingea au acelaşi preţ. 
c. Mingea este de trei ori mai scumpă decât maşinuţa. 
d. Mingea este de două ori mai scumpă decât maşinuţa. 

 

12. Suma a trei numere naturale consecutive este 20123 . Ultima cifră a produsului celor trei numere 
este: 
a. 6; b. 4; c. 2; d. 8. 

 
13. O sticlă cu suc costă 4 lei. Poţi returna sticla goală şi primeşti 2 lei. Cantitatea maximă de suc 

pe care o poţi consuma având 20 lei este: 
a. 5 sticle; b. 7 sticle; c. 10 sticle; d. 9 sticle. 

 
14. Fie mulţimea  1;3;5;7;...;2 1;...X n  . Construim  1 1A  ,  2 3;5A  ,  3 7;9;11A  , …. 

Suma elementelor mulţimii 20A  este: 

a. 3456; b. 4876; c. 8000; d. 7898. 
 
15.  Valoarea numărului   131 20 131 151 171 2011 20303 3 1 3 3 3 ... 3 : 3A           este: 

a. 3; b. 9; c. 16; d. 81. 
 
16. Pe un ecran este scris numărul 34. După fiecare minut, în locul numărului afişat pe ecran, se 

scrie un număr cu 18 mai mare decât produsul cifrelor sale. Numărul care va fi scris pe ecran 
după 2013 minute este: 
a. 34; b. 26; c. 52; d. 18. 

 
EXCELENȚĂ 

 
17. Suma cifrelor numărului (2 · 5)2012 – 89 este: 

a. 24 000; b. 18 092; c. 18 000; d. 18 235. 
 
18. A 1000-a cifră a numărului N = 36912151821...99102105...20102013 este egală cu: 

a. 1; b. 2; c. 5; d. 9. 
 
 




