COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII “EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov
Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

MINISTERUL EDUCAȚIEI

TESTARE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
24 Iunie 2022
Matematică – varianta 1

1. (30p) Se consideră numerele
a=5x(9x111+74x6)-[(500-112x4)x3-(100-37):7:3]x2
b=981:3-[164+(248:8+4x39+117:9):10]
Calculați suma numerelor a și b.
2. (20p) Află o sutime din suma numerelor 107309 și 402691, apoi înmulțește
rezultatul cu 20. Cât trebuie adăugat la noul rezultat pentru a se obține cel mai
mare număr natural de șase cifre diferite?
3. (20p) În prezent tatăl, mama și fiul au împreună 86 de ani. Peste 2 ani mama
va avea vârsta de acum a tatălui, iar peste 27 de ani vârsta fiului va fi cât vârsta
mamei în prezent. Care sunt vârstele celor 3 în prezent?

4. (20p) Ana a citit ”Charlie și fabrica de ciocolată” de Roald Dahl, carte care
are 187 de pagini, dintre care 7 pagini sunt cu ilustrații.
a) Știind că Ana citește în medie 3 pagini pe minut, în câte ore a terminat de
citit cartea?
b) Câte cifre s-au folosit la numerotarea cărții?

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 45 minute.
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Barem de corectare și notare
1. (30p) Se consideră numerele
a=5x(9x111+74x6)-[(500-112x4)x3-(100-37):7:3]x2
b=981:3-[164+(248:8+4x39+117:9):10]
Calculați suma numerelor a și b.
Barem de corectare și notare
a= 5x(999+444)-(52x3-63:7:3)x2 .................................................................. 5p
a=5x1443-(156-3)x2 ...................................................................................... 5p
a=7215-306=6909 ......................................................................................... 3p
b=327-[164+(31+156+13):10] ....................................................................... 5p
b=327-(164+20) ............................................................................................. 5p
b=327-184=143 ............................................................................................. 2p
a+b=6909+143=7052 ..................................................................................... 5p
2. (20p)Află o sutime din suma numerelor 107309 și 402691, apoi înmulțește
rezultatul cu 20. Cât trebuie adăugat la noul rezultat pentru a se obține cel
mai mare număr natural de șase cifre diferite?
Barem de corectare și notare
107309+402691=510000 .............................................................
510000:100=5100 ........................................................................
5100x20=102000 .........................................................................
102000+a=987654 .......................................................................
a=885654 .....................................................................................

4p
4p
4p
4p
4p

COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII “EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov
Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

MINISTERUL EDUCAȚIEI

3. (20p)În prezent tatăl, mama și fiul au împreună 86 de ani. Peste 2 ani mama
va avea vârsta de acum a tatălui, iar peste 27 de ani vârsta fiului va fi cât
vârsta mamei în prezent. Care sunt vârstele celor 3 în prezent?
Barem de corectare și notare
t=vârsta tatălui, m=vârsta mamei, f=vârsta fiului
t+m+f=86 ........................................................................
m+2=t .............................................................................
f+27=m ...........................................................................
m+2+m+m-27=86 ..........................................................
m=111:3 .........................................................................
m=37 (vârsta mamei) .....................................................
t=39 (vârsta tatălui) ........................................................
f=10 (vârsta fiului) ..........................................................

3p
3p
3p
3p
2p
2p
2p
2p

4. (20p)Ana a citit ”Charlie și fabrica de ciocolată” de Roald Dahl, carte care
are 187 de pagini, dintre care 7 pagini sunt cu ilustrații.
a) Știind că Ana citește în medie 3 pagini pe minut, în câte ore a terminat
de citit cartea?
b) Câte cifre s-au folosit la numerotarea cărții?
Barem de corectare și notare
a) (187-7):3=60 minute=1 oră ............................................................
b) De la 1 la 9.......9 cifre ....................................................................
De la 10 la 99......90x2=180 cifre ...................................................
De la 100 la 187...........88x3=264 cifre ..........................................

10p
2p
2p
2p

9+180+264=453 cifre ..................................................................... 4p

Notă:
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.

