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i, pentru multe generaii de elevi, astzi prini, reprezint sinonimul reuitei în
carier i de ce nu, în via. Conceput i gândit de un colectiv de specialiti în
domeniul educaiei ca un produs unic pe piaa editorial din România, MATE 2000+
a reuit s se impun, fiind în acest moment lider pe piaa auxiliarelor colare dedicate
matematicii.

45

Stimate cadre didactice/dragi elevi,

R
AL

Tehnologia a evoluat, vremurile s-au schimbat, iar toate acestea ne fac s credem c i
modul de abordare a predrii se va schimba treptat. Fideli dezideratului de a oferi
elevilor informaii de un real folos, avem deosebita plcere de a v prezenta Aplicaia
MATE 2000+. Creat într-un mod intuitiv, disponibil atât în Apple Store, cât i în Play
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Rolul aplicaiei MATE 2000+ este de a oferi elevilor posibilitatea de a urmri
într-un mod sistematizat coninuturile eseniale din program, iar pentru profesori
reprezint un sprijin important pentru organizarea eficient a leciilor, atât la clas,
cât i în sistem online.

începutul anului 2017 au fost anticipate de-a lungul ultimilor ani în seriile de iniiere,
consolidare i
metodice de predare i învare difereniat, precum i activitilor de învare
bazal, dar i a
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Seria „Mate 2000 + Standard”, adresat elevilor de gimnaziu, a aprut
din necesitatea sistematizrii i a interpretrii creative i aplicative a noiunilor
din programa în vigoare, având drept scop armonizarea practicii colare cu
setul de competene impuse de aceast program, dar i cu specificul subiectelor examenului de Evaluare Naional. Astfel, aceast serie însoete elevii în
trecerea de la înelegerea noiunilor i formarea deprinderilor elementare de
operare cu acestea la dezvoltarea raionamentului matematic riguros.
Autorii au modelat conceptele i noiunile abstracte fireti domeniului,
astfel încât elevul s vad i s exerseze aplicaiile practice ale matematicii,
fiind pus permanent în situaia de a adapta aparatul teoretic la necesitile i
provocrile vieii de zi cu zi. Învarea devine, prin aceast deschidere ctre
realitatea concret, plcut i necesar.
Prezentul volum începe cu trei teste corespunztoare evalurii iniiale.
Capitolele sunt împrite în lecii conform programei colare i se încheie,
fiecare, cu câte dou teste sumative; la capitolele cu un numr mare de lecii
au fost intercalate i teste de evaluare intermediar. Fiecare lecie debuteaz cu
un set de aspecte teoretice (definiii, formule, concepte utilizate), fiind urmat
de câteva probleme rezolvate detaliat i de un numr de probleme reprezentative pentru tematica atins. Problemele propuse sunt organizate gradual,
atât ca dificultate, cât i din punct de vedere metodic. Acestea respect
standardele de form i coninut, precum i gradele de dificultate specifice
Evalurii Naionale, iar cele care depesc acest grad – puine la numr – sunt
marcate prin asterisc. Toate problemele au, la finalul culegerii, indicaii de
rezolvare, rspunsuri sau soluii complete. Culegerea se încheie cu un capitol
destinat recapitulrii finale (care conine câte trei modele de evaluare semestrial corespunztoare fiecrui semestru, precum i un set de o sut de
probleme recapitulative), urmat de trei teste finale.
Sperm c aceast carte va aduce bucuria cunoaterii i a înelegerii
conceptelor matematice pentru elevii crora le este adresat, iar colegii notri
profesori o vor primi ca pe un instrument util în demersul lor didactic.
Succes tuturor!
Autorii
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TESTE INIIALE
Se acord 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 50 de minute.

A

TESTUL 1
1. Calculai: 100 + 36 : 9 ⋅ 4 – 108.

(2p)

2. Zece caiete de acelai fel cost 40 de lei. Aflai câi lei cost cinci dintre
aceste caiete.

(1p)

3. Calculai perimetrul unui dreptunghi, tiind c limea sa este de 10 cm,
iar lungimea sa este de dou ori mai mare decât limea.

(1p)

4. Calculai suma tuturor numerelor naturale de dou cifre care au cifra
zecilor cu 7 mai mic decât cifra unitilor.

(1p)

5. În fiecare zi dintr-o sptmân, temperatura medie a crescut cu 2°C fa
de ziua precedent, iar luni temperatura medie a fost de 6°C. Aflai
temperatura medie în ziua de duminic a respectivei sptmâni.

(1p)

6. Ioana are dou cutii, fiecare cu câte 12 biscuii. Ea împarte, în mod egal,
toi biscuiii cu cele dou surori ale sale. Cu câi biscuii rmâne ea?

(1p)

7. Un vas plin cu zahr cântrete 450 de grame. Dac se scoate jumtate
din cantitatea de zahr, vasul i zahrul rmas cântresc 250 de grame. Aflai
câte grame cântrete vasul gol.
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(2p)

TESTUL 2

1. Calculai: 250 – 20 : (13 ⋅ 9 + 3 – 118).

(2p)

2. Sfertul jumtii unui numr natural este 74. Aflai numrul.

(1p)

3. Gsii cel mai mic numr natural cu suma cifrelor egal cu 10.

(1p)

4. Bunica lui Mihai a început un tratament în care trebuie s ia, în total, 18
pastile, câte una la fiecare 8 ore. Mihai a socotit c tratamentul va dura exact
6 zile. A calculat el corect durata tratamentului?

(1p)

5. Andrei avea, la un moment dat, 100 de timbre în colecia lui. Aflai câte
timbre va avea el, dup ce primete de la mama sa 25 de timbre i de la tatl
su triplul numrului de timbre pe care i le-a dat mama.
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(2p)

(1p)

6. Aflai câi lei cost 1 kilogram de pere, tiind c 2 kilograme de mere i
1 kilogram de pere cost împreun 15 lei, iar 3 kilograme de mere i 2 kilograme de pere cost, în total, 26 de lei.
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NUMERE NATURALE
CAPITOLUL I
OPERAII CU NUMERE NATURALE

A

I.1. SCRIEREA I CITIREA NUMERELOR NATURALE

EL

• Numerele naturale se scriu ca o succesiune de unul sau mai multe
simboluri numite cifre arabe: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
O cifr se poate repeta în scrierea unui numr natural, iar prima cifr a oricrui
numr natural de cel puin dou cifre este întotdeauna nenul.
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• Acest mod de scriere a unui numr natural se numete sistem zecimal (sau
scriere în baza zece), deoarece sunt folosite 10 cifre, iar 10 uniti de un anumit
ordin formeaz o unitate de ordin imediat superior.
• Scrierea numerelor naturale în baza zece este una poziional, întrucât valoarea
unei cifre depinde de poziia ocupat de aceasta.

PA

• Pentru un numr de dou cifre folosim notaia ab , unde a i b reprezint cifre în
sistem zecimal, cu a ≠ 0. Descompunerea numrului ab în baza 10 este:
ab = 10 ⋅ a + b.
• Pentru un numr de trei cifre folosim notaia abc , unde a, b i c reprezint cifre
în sistem zecimal, cu a ≠ 0. Descompunerea numrului abc în baza 10 este:
abc = 100 ⋅ a + 10 ⋅ b + c.
Similar se procedeaz cu numere de patru sau mai multe cifre.
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• Pentru a citi un numr natural scris în baza zece, grupm cifrele numrului
respectiv câte trei, de la dreapta la stânga; grupele formate se numesc clase. Fiecare
clas este compus din uniti, zeci i sute (de la dreapta la stânga). Denumirile
claselor, de la dreapta la stânga, sunt: clasa unitilor, clasa miilor, clasa
milioanelor, clasa miliardelor etc. De exemplu, numrul 257 340 198 se citete
„dou sute cincizeci i apte de milioane trei sute patruzeci de mii o sut nouzeci
i opt”, iar tabelul de mai jos evideniaz poziia i denumirea fiecrei cifre.
clasa milioanelor
sute zeci uniti
2
5
7

Matematic. Clasa a V-a

clasa miilor
sute zeci uniti
3
4
0

clasa unitilor
sute zeci uniti
1
9
8

9

1. Rsturnatul numrului natural abcd , cu d ≠ 0, este numrul natural dcba . Aflai
toate numerele naturale de patru cifre, tiind c fiecare numr este egal cu rsturnatul
su i suma cifrelor sale este egal cu 6.

Soluie: Cutm numerele naturale abcd cu abcd = dcba , de unde a = d i b = c. În plus,
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2. Aflai toate numerele naturale de cinci cifre, scrise în baza zece, care au:
• cifra unitilor cu 3 mai mare decât cifra zecilor;
• cifra miilor egal cu cea mai mare cifr par;
• cifra sutelor cu 2 mai mic decât cifra unitilor;
• produsul cifrelor egal cu 0;
• toate cifrele diferite între ele.

A

numerele abba au proprietatea c a + b + b + a = 6, deci a + b = 3. Soluiile problemei
sunt: 1221, 2112 i 3003.

Soluie: Cutm numerele naturale de forma a8 bcd , cu d = c + 3, b = d – 2, i a ⋅ 8 ⋅ b ⋅ c ⋅ d =
= 0. Cum b = c + 1 i d = c + 3, deducem c b ≠ 0 i d ≠ 0. De asemenea, a ≠ 0 (cifra de pe
prima poziie), deci este necesar ca c = 0, de unde b = 1, d = 3, iar a poate lua oricare
dintre valorile 2, 4, 5, 6, 7, 9. Numerele cutate sunt: 28103, 48103, 58103, 68103, 78103
i 98103.

PA

PROBLEME PROPUSE

1. Scriei, în baza zece, numerele urmtoare:
a) douzeci i patru;
c) patru sute cinci;
e) trei sute treizeci i trei;
g) cinci mii opt sute zece;

b) nousprezece;
d) opt sute aisprezece;
f) o mie patru;
h) apte mii trei sute patruzeci i opt.
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2. Scriei, în baza zece, numerele urmtoare:
a) treizeci de mii patru sute treisprezece;
b) cincisprezece mii dou sute patruzeci i trei;
c) ase sute opt mii opt sute ase;
d) patru milioane ase sute apte mii;
e) treisprezece milioane nou sute ase mii o sut doi;
f) nou sute de milioane nou sute nou.
d) 109;

4. Citii urmtoarele numere naturale:
a) 1307;
b) 93 002;
c) 27 413;

d) 123 321; e) 4 309 005;
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3. Citii numerele naturale de mai jos:
b) 19;
c) 43;
a) 7;

e) 310;

f) 925.
f) 28 008 200.

5. Aflai toate numerele naturale de dou cifre, având cifra unitilor egal cu dublul
cifrei zecilor.

10
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PROBLEME REZOLVATE
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7. Scriei cinci numere naturale impare, diferite de 21, având suma cifrelor egal cu 3.
8. Descompunei, în baza 10, numerele naturale:
a) 27;
b) 135;
c) 9148;

d) 12043.

9. Descompunei, în baza 10, numerele naturale de mai jos i efectuai calculele, acolo
unde este posibil:
b) abab ;

c) x0 yx ;

d) xyyx ;

e) 2a 3a1 ;

f) 1bb20 .

EL

10. Scriei numerele naturale care au urmtoarea descompunere în baza 10:
a) 3 ⋅ 10 + 5;
b) 4 ⋅ 100 + 7;
c) 9 ⋅ 100 + 3 ⋅ 10;
d) 5 ⋅ 10000 + 7 ⋅ 100 + 1;
e) 4 ⋅ 10000 + 5 ⋅ 1000 + 3 ⋅ 100 + 2 ⋅ 10 + 3;
f) 17 ⋅ 1000 + 7 ⋅ 100 + 9.

A

a) aa ;

11. Scriei toate numerele naturale de dou cifre, formate din cifre pare distincte.
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12. a) Scriei toate numerele naturale de dou cifre, care se pot forma cu cifrele 1, 2 i 3.
b) Scriei toate numerele naturale de dou cifre distincte, care se pot forma cu
cifrele 7, 8 i 9.
13. Scriei toate numerele naturale de trei cifre, cu exact dou cifre egale, care se pot
forma cu cifrele 0, 1 i 2.
14. Determinai numerele naturale de trei cifre, formate din trei cifre distincte, având
diferena dintre cifra sutelor i cifra unitilor egal cu 8.

PA

15. Aflai toate numerele de forma abcd care îndeplinesc simultan condiiile:
a) cifra sutelor este cea mai mic cifr par;
b) cifra unitilor este cea mai mare cifr impar;
c) cifra miilor este de dou ori mai mic decât cifra zecilor.

A

16. Determinai numerele naturale de patru cifre, care au cifra miilor egal cu 6, cifra
sutelor egal cu suma dintre cifra zecilor i cifra unitilor, iar cifra zecilor depete
cifra miilor.
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17. Scriei rsturnatul fiecruia dintre numerele naturale: 12, 371, 1238, 20104, 111333,
710017.
18. Aflai toate numerele naturale de forma abc cu proprietatea c abc = cba i a + b + c = 4.
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19. Gsii corespondena dintre cele dou coloane de mai jos.
1. Numr natural cu cifra sutelor minim, nenul.
2. Numr natural cu cifra zecilor de mii egal cu cifra zecilor.
3. Numr natural cu suma cifrelor minim.
4. Numr natural cu toate cifrele nenule.
5. Numr natural cu cifra miilor cu 6 mai mare decât cifra sutelor.
6. Numr natural cu cifra unitilor maxim, par.

A. 98010
B. 98170
C. 99018
D. 96009
E. 97093
F. 97217

20. Aflai câte numere naturale cuprinse între 432 i 531 conin, în scrierea lor, cifra 3.

Matematic. Clasa a V-a
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6. Scriei cinci numere naturale, având suma cifrelor egal cu 2.
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RECAPITULARE FINAL
TESTE DE EVALUARE SEMESTRIAL
SEMESTRUL I

Se acord 1 punct din oficiu.
Timp de lucru: 50 de minute.
Subiectul I. Încercuii litera corespunztoare rspunsului corect.

(1p)
(1p)
(1p)

1. Dintre numerele 1, 2, 4 i 15, numrul prim este:
a) 1;
b) 2;
c) 4;
2. Câtul împririi numrului 62 la 12 este egal cu:
a) 4;
b) 6;
c) 2;

d) 5.

3. Rezultatul calculului 44 – 4 ⋅ 4 este egal cu:
a) 28;
b) 38;
c) 40;

d) 160.

4. Patru elevi au efectuat calculul (210 + 210 + 211)2 : 224 i au obinut rezultatele
din tabelul de mai jos:

Florian
4

Emilia
8

PA

Irina
2

Rspunsul corect este dat de:
a) Irina;
b) Florian;

c) Emilia;

Ecaterina
1

d) Ecaterina.

5. Media aritmetic a dou numere este 64. Dac unul dintre numere este de 3
ori mai mare decât cellalt, produsul numerelor este:
a) 3072;
b) 512;
c) 128;
d) 486.

A

(1p)

d) 15.
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(1p)

EL

A

TESTUL 1

U
R

Subiectul al II-lea. Scriei rezolvrile complete.
1. Se consider numrul natural A = ab + ba , unde a i b sunt cifre diferite.
a) Este posibil ca numrul A s fie egal cu 198? Justificai rspunsul.

(1p)

b) Determinai ab , tiind c A este ptrat perfect, iar ab este divizibil cu 8.
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(1p)

(1p)
(1p)

2. Un test are 20 de întrebri. Pentru fiecare rspuns corect se acord 4 puncte,
iar pentru fiecare rspuns greit se scade câte 1 punct.
a) Este posibil ca Dana, care a rspuns la toate întrebrile, s aib 76 de puncte?
Justificai rspunsul.
b) Darius a rspuns la toate întrebrile i are punctajul final 50. La câte întrebri
a rspuns corect Darius?

Matematic. Clasa a V-a
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TESTE RECAPITULATIVE
Se acord 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 50 de minute.

Subiectul I. Încercuii litera corespunztoare rspunsului corect.
1. Soluia ecuaiei x + 3 = 4 este numrul natural:
a) 1;
b) 2;
c) 0;

d) 4.

EL

(1p)
(1p)

2. Suma primelor patru cele mai mici numere prime este egal cu:
a) 11;
b) 16;
c) 17;
d) 24.

(1p)

3. Calculând

(1p)

4. Scrierea sub form zecimal a fraciei

a) 59,81;

b) 5,981;

5981
este:
1000
c) 598,1;

d) 12 kg.

d) 5981.

5. Lungimea segmentului AB este 8 cm, iar M este mijlocul segmentului. Lungimea segmentului BM este:
a) 6 cm;
b) 2 cm;
c) 4 cm;
d) 8 cm.

PA

(1p)
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a) 14 kg;

2
din 42 kg, rezultatul este:
7
b) 16 kg;
c) 24 kg;

A

TESTUL 1

Subiectul al II-lea. Scriei rezolvrile complete.

3

4
3
1. Fie numerele naturale a = ( 33 ⋅ 812 ⋅ 3 ⋅ 33 ) : 315 i b = ª¬ ( 26 ⋅ 22 ) : 2 2 : 215 º¼ .

A

a) Demonstrai c a = 330.
b) Comparai numerele a i b.

2. Maia a cumprat o carte ale crei pagini au fost numerotate în mod ciudat:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, …, 484, 486, 487.
a) Are aceast carte o pagin numerotat cu 100?
b) Câte file are cartea cumprat de Maia?
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(1p)
(1p)
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(1p)
(1p)
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