
 

 

Subiecte clasa a V-a 

Concurs de Matematică Distractivă 

„Vreau să fiu cercetător!” 

ianuarie-februarie 2022 

 

SUBIECTE PENTRU CLASA a V-a 

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

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

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

 

1.  Elimină trei cifre din numărul 5 940 281 pentru a obține cel mai mare număr. Elimină trei cifre pentru a 

obține cel mai mic număr. Care sunt aceste numere? (10 puncte) 

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

 

2. Câte triunghiuri cu vârfurile în punctele A, B, C, D, E și F sunt desenate în interiorul cercului? (10 puncte) 

 

 

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

 

 

3.  Cu ce literă continuă seria A Z B Y C X D ? (10 puncte) 

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

 

4. Câte numere de forma 3a2ab5, cu a=2+b sunt? (10 puncte) 

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

 

5. Pe o stradă, în trei case alăturate, locuiesc un matematician, un fizician și un botanist. Iată ce știm despre ei 

și despre casele lor: 

 matematicianul este blond; 

 fizicianul locuiește în casa din mijloc; 

 cel brunet locuiește în prima casă din dreapta; 

 casa botanistului este albă; 

 casa albă se află lângă cea albastră. 

Cine locuiește în casa verde? (10 puncte) 

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

 

6. Paul este mai mare decât Marin. Marin este mai mare decât Cornel. Care băiat este cel mai mic? (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 
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7. Dacă mama s-a născut în anul MCMLXXX, iar fiica ei în anul MMVIII, câți ani vor avea împreună în anul 

2017? (10 puncte) 

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

 

8. Găsește patru soluții posibile pentru a rezolva simultan ecuațiile x+y+z+w=10 și x·y·z·w=24. (10 puncte) 

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

........................................................................................................................................................ 

 

9. Care figură nu se potrivește cu celelalte? (10 puncte) 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

10.  Radu are trei frați și două surori. Câți frați (băieți și fete) are Alina, sora lui? (10 puncte) 

Răspuns: ................................................. 
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BAREM CLASA a V-a 

 

1. = 10 puncte ( 2 numere  * 5 puncte fiecare) 

Răspuns: cel mai mare număr 9481, cel mai mic număr 4021 

2. = 10 puncte 

Răspuns: 20 

3. = 10 puncte 

Răspuns: W 

4. = 10 puncte 

Răspuns: 8 numere 

5. = 10 puncte 

Răspuns: matematicianul 

6. = 10 puncte 

Răspuns: Cornel 

7. = 10 puncte 

Răspuns: 46 

8. = 10 puncte ( 4 posibilități * 2,5 puncte fiecare) 

Răspuns: Orice combinație cu numerele 1, 2, 3, 4. Ca de exemplu: 

  x=1, y=2, z=3, w=4 

 x=1, y=3, z=2, w=4 

 x=1, y=4, z=3, w=2 

 x=1, y=4, z=2, w=3 

 x=2, y=1, z=3, w=4 ............. 

9. = 10 puncte 

Răspuns: E 

10. = 10 puncte 

Răspuns: 5 frați 

 

 

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL = 100 PUNCTE 

 


