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Test de admitere în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi 

Sesiunea iunie 2014  

 

Varianta 1 

 

    Problema 1 (30 puncte = 3×10 puncte) 

a) Să se calculeze ( )5 9 63: 7 9 281× + × − . 

b) Să se determine numărul natural a  din egalitatea:      

               ( ){ }5 9 63 : 7 9 281 : 7 : 2 5 8a× + × − − + =   . 

c) Determinaţi suma numerelor de forma 3xy , ştiind că 33xy yx+ =  

 

 

Problema 2 (20 puncte = 2 × 10 puncte) 

 
         Tatăl, mama şi  fiul lor au împreună 100 de ani. Peste 16 ani, vârsta tatălui va fi egală cu dublul 

vârstei fiului. Ştiind că mama este cu 2 ani mai tânără decât tatăl, să se determine: 

         a) vârsta fiului. 

         b) vârsta tatălui. 

 

Problema 3 (20 puncte = 2 × 10 puncte) 

 

         La un concurs de matematică , dacă s-ar repartiza câte 20  elevi în fiecare sală, ar rămâne 15  

elevi nerepartizaţi, iar dacă s-ar repartiza câte 25 elevi, ar rămâne două săli goale şi una ar avea doar 

5  elevi. Să se determine: 

         a) Numărul de elevi participanţi la concurs. 

         b) Numărul minim de elevi care ar trebui să nu mai participe  la concurs pentru ca în fiecare 

sală să fie acelaşi număr de elevi. 

 

Problema 4 (20 puncte = 10 puncte pentru a) + 5 puncte pentru b) + 5 puncte pentru c)) 
         Se consideră şirul de triplete de numere naturale: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )47;48;3 , 49;50;9 , 51;52;15 , 53;54;21 , 55;56;27 ,..................              

             a) Să se determine următoarele două triplete din şir. 

  b) Determinaţi al 984-lea triplet al şirului.   

             c) Să se determine toate tripletele din şir care conţin numărul 2013? Justificaţi răspunsurile. 

 

 

Notă.  Toate problemele sunt obligatorii. 

            Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Test de admitere în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi 

Sesiunea iunie 2014  

 

Varianta 2 

 

    Problema 1 (30 puncte = 3×10 puncte) 

a) Să se calculeze ( )16 4 2 3 : 6− + ×   . 

b) Să se determine numărul natural a  din egalitatea:      

               ( )3 16 4 2 3 : 6 10a × + − + × =   . 

c) Determinaţi câte numere de două cifre dau câtul egal cu restul la împărţirea cu 5. 

 

 

Problema 2 (20 puncte = 2 × 10 puncte) 

 
         Din 50 m de mătase s-au confecţionat 4 rochii şi 10 fuste. Pentru 3 rochii şi 5 fuste s-au folosit 

30 m de mătase.  Să se determine: 

         a) câţi metri de mătase s-au folosit pentru o rochie. 

         b) câţi metri de mătase s-au folosit  pentru o fustă. 

 

Problema 3 (20 puncte = 2 ×10 puncte) 
          Un ciclist se antrenează timp de 8 zile, astfel încât, în fiecare zi, parcurge cu bicicleta cu 7 

km mai mult decât în ziua precedentă. Dacă ar fi parcurs cu bicicleta acelaşi număr de kilometri timp 

de 6 zile şi norma zilnică ar fi de 6 ori mai mare decât a parcurs în realitate în prima zi, să se 

determine: 

 a) numărul de kilometri  parcurşi în prima zi; 

             b) distanţa totală parcursă de ciclist. 

 

Problema 4 (20 puncte = 10 puncte pentru a) + 5 puncte pentru b) + 5 puncte pentru c)) 

         Pe o tablă într-o sală de clasă sunt scrise  numerele: 3, 8,13,18,23,...,173 , nu neapărat în 

această ordine. Fiecare din elevii existenţi în clasă vine la tablă şi şterge  trei numere la întâmplare, 

dar scrie în loc suma acestora, mărită cu 3 , astfel că , la sfârşit , rămâne scris pe tablă un singur 

număr. 

         a)  Să se calculeze suma numerelor existente la început pe tablă. 

         b)  Să se determine numărul elevilor 

         c) Ce număr va rămâne scris pe tablă la sfârşit?  Justificaţi răspunsurile. 

 

 

Notă.  Toate problemele sunt obligatorii. 

            Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Test de admitere în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi 

Sesiunea iunie 2014  

 

Varianta 3 

 

    Problema 1 (30 puncte = 3×10 puncte) 

a) Să se calculeze ( )92 5 68 4 :11× − + . 

b) Să se determine numărul natural a  din egalitatea:      

               ( ){ }92 5 68 4 :11 4 : 3 9 63a× − + + − × =   . 

c) Determinaţi toate numerele de forma ab  astfel încât 3 8a ab⋅ + = . 

 

Problema 2 (20 puncte = 2 ×10 puncte) 

         Dintr-un coş cu mere se ia jumătate din numărul merelor şi încă un măr, apoi se iau 
2

3
 din 

numărul merelor rămase şi încă 2 mere, apoi 
3

4
 din noul rest şi încă 3 mere. După ce se  mai ia 

jumătate din numărul merelor rămase şi încă 5 mere se constată că au mai rămas în coş 4 mere .  Să 

se determine: 

         a) câte mere au fost în coş la început. 

         b) câte mere s-au luat din coş a doua oară. 

 

Problema 3 (20 puncte = 2 ×10 puncte) 

         La concursul de limba engleză participă 25 elevi, la cel de limba română 26 elevi iar la cel de 

matematică 30  elevi. Din aceştia, 11 participă numai la engleză, 13  numai la limba română, 15  

numai la matematică, iar doi elevi participă la toate cele trei concursuri. Să se determine: 

         a) Numărul de elevi participanţi la exact două discipline; 

         b) Numărul de elevi participanţi la engleză şi matematică, dar nu la limba română.  

 

Problema 4 (20 puncte = 10 puncte pentru a) + 5 puncte pentru b) + 5 puncte pentru c)) 

 Se consideră şirul 153,157,161,165,...,1333,1337  

            a)  Câţi termeni are şirul? 

            b)  Care este al 44-lea termen al şirului? 

                           c)  Calculaţi suma tuturor termenilor şirului cuprinşi între al 44-lea termen al şirului şi al 83-

lea termen al şirului. 

                           Justificaţi răspunsurile! 

 

Notă.  Toate problemele sunt obligatorii. 

            Se acordă 10 puncte din oficiu. 


