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SUBIECTE PENTRU LICEU 

Nume și prenume elev: ........................................................................................................ 

Unitatea de învățământ: ..................................................................................................... 

Cadrul didactic coordonator: ............................................................................................. 

 

1.  Ce număr înlocuiește * din seria 52, 25, 77, 77, *, 451, 605? (10 puncte) 

Răspuns: .................................................. 

 

2.  Șaisprezecimea este pentru optime, așa cum doimea este pentru: întreg, sfert, dublu, jumătate sau 

cvadruplu? (10 puncte) 

Răspuns: .................................................. 

 

3.  Din câte cuburi este formată construcția din imagine? (10 puncte) 

 

 

 

Răspuns: .................................................. 

 

 

 

 

4. La o grădină zoologică trebuie aduse 4 alpaca cu greutatea de 75 kg fiecare și 3 lame cu o greutatea de 

130 kg fiecare. Dacă mașina care le transportă are capacitatea de 500 kg, află câte transporturi trebuie făcute 

pentru a aduce animalele. (10 puncte) 

Răspuns: .................................................. 

 

5.  Se prepară o limonadă în care se pun două cuburi de gheață care se topesc în 15 minute. Câte minute sunt 

necesare pentru topirea gheții din alte 4 limonade identice cu prima? (10 puncte) 

Răspuns: .................................................. 

 

6.  Care pătrat are o zonă hașurată 

mai mare? (10 puncte) 

Răspuns: 

.................................................. 
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7. Care este perimetrul unui timbru, dacă acesta este dreptunghiular, are diagonala de 5cm și lățimea de 3 

cm? (10 puncte) 

Răspuns: .................................................. 

 

8. Fie dată figura următoare. Dacă 163 este reprezentat prin simbolurile din imagine, ce număr reprezintă 

celelalte simboluri? (10 puncte) 

 

Răspuns: .................................................. 

 

9. Ce valoare are cuvântul ZEIȚĂ știind că EL=6 și FATĂ=11 ? (10 puncte) 

Răspuns: .................................................. 

 

10. Numărul membrilor unui echipaj trimis în Antarctida pentru teste este dat de valoarea lui x din ecuația 

de mai jos. Care este acest număr? (10 puncte) 

𝟔 + 𝟐√𝟑

𝒙
=

𝟐

𝟔 − 𝟐√𝟑
 

Răspuns: .................................................. 
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BAREM LICEU 

1. = 10 puncte 

Răspuns: 154 

2. = 10 puncte 

Răspuns: întreg 

3. = 10 puncte 

Răspuns: 12 cuburi 

4. = 10 puncte 

Răspuns: 2 transporturi 

5. = 10 puncte 

Răspuns: 15 minute 

6. = 10 puncte 

Răspuns: C 

7. = 10 puncte 

Răspuns: 14 cm 

8. = 10 puncte 

Răspuns: 589 

9. = 10 puncte 

Răspuns: 13 

10. = 10 puncte 

Răspuns: x=12 

 

 

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL=100 puncte 

 

 

 


