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FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE 

 

ComPer – Matematică, Etapa I – 2022-2023, Clasa a V-a 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2022-2023 / ETAPA I – 20 ianuarie 2023 

COMPER – MATEMATICĂ  
CLASA a V-a 

 

Numele:  .........................................................................................................................................................  
Prenumele: .....................................................................................................................................................  
Școala: .................................................................................................................. / Clasa: ............................ 
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al elevului: ..........................................................................  
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al profesorului mentor:.....................................................  

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte. 
 
 

STANDARD 
 

1. Rezultatul calculului 2022  2023 – 20222 este 
a. 2022; b. 1; c. 0; d. 2023. 
 

2. Scris ca o singură putere, numărul a = 16500 ∙ 85 ∙ 43 ∙ 22 este: 
a. 22022; b. 22023; c. 42022; d. 42023. 
 

3. Ultimele două cifre ale numărului n = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ ... ∙ 11 + 2023 sunt:  
a. 2 şi 2; b. 1 şi 1; c. 2 şi 3; d. 3 şi 2. 
 

4. Fie şirul de numere 5, 9, 13, 17, … . Al  2023-lea termen al şirului este: 
a. 2023; b. 8 093; c. 8 091; d. 8 049. 
 

5. Dacă 5x  + 1x x  = 903, atunci cifra x are valoarea:  
a. 6; b. 7; c. 8; d. 9. 
 

6. Cel mai mare număr natural care împărţit la 2023 dă câtul 2 are suma cifrelor: 
a. 2; b. 7; c. 14; d. 20. 
 

7. Ultima cifră a numărului b = 92023 – 82022 este: 
a. 4; b. 5; c. 0; d. 1. 
 

8. Pentru scrierea numerelor naturale de la 1 la 100, cifra 5 se foloseşte de: 
a. 20 de ori; b. 19 ori;  c. 21 de ori; d. 18 ori. 
 

9. Dacă 99xy yx  , atunci valoarea sumei x + y este: 
a. 8; b. 9; c. 10; d. 11. 
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10. Cel mai mare dintre numerele a = 260, b = 340, c = 520, d = 4910 este:  
a. a; b. b; c. c; d. d. 
 

11. Dacă dublul unui număr natural este cu 2023 mai mic decât triplul său, atunci acel număr este: 
a. 2022; b. 2023; c. 4046; d. 6069. 
 

12. Numărul x din ecuaţia  409 304 2 x  este: 
a. 20; b. 24; c. 30; d. 60. 
 

13. Suma numerelor naturale pare consecutive cuprinse între 23 şi 2 023 este: 
a. 2 046; b. 1 023 000; c. 1 024 023; d. 2 047 023. 
 

14. Ana şi Alin au împreună 41 de ani. În urmă cu 10 ani, vârsta lui Alin era jumătate din vârsta 
Anei. În prezent vârsta lui Alin este: 
a. 24 ani; b. 17 ani; c. 15 ani; d. 13 ani. 
 

15. Dacă a = 270 şi b = 342, atunci:  
a. a = b; b. a > b; c. a < b; d. b – a =128. 
 

16. Luca primeşte de la părinţii săi, la fiecare 10 zile, 100 de lei, dar la fiecare 15 zile, el 
cheltuieşte 80 de lei. După 90 de zile, Luca are: 
a. 900 de lei; b. 600 de lei; c. 420 de lei; d. 480 de lei. 
 
 

EXCELENȚĂ 
 
17. Dacă abc , acb  şi cba  sunt pătrate perfecte, atunci suma cifrelor numărului abc  este: 

a. 10; b. 12; c. 14; d. 16. 
 

18.  Se consideră şirul de numere naturale: 1; 5; 11; 19; 29; … . Următorul termen al șirului este: 
a. 37; b. 39; c. 41; d. 45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 


