
 
Concursul de matematică “Dan Barbilian” Constanța 

Clasa a V-a 

Fiecare subiect corect rezolvat se notează cu 10 puncte. Nu există punctaj intermediar. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timpul de lucru efectiv este de 120 min.

Nr. 
crt.

Subiectul propus Răspuns 
formulat

Evaluare

1.

2.

3. Pentru o aniversare, mai mulți copii vor să cumpere un cadou. Dacă 
fiecare dă câte 45 de lei, nu ajung 30 lei, iar dacă fiecare dă câte 60 
lei, se adună în plus 60 de lei. Câti copii participă la cumpărarea 
cadoului?

4. Maria scoate dintr-o cutie de bomboane o pătrime din numărul lor și 
pune o bomboană înapoi. Apoi, ea scoate două șeptimi din numărul 
rămas și pune iărăși o bomboană înapoi. După ce a mai scos 
jumătate din numărul de bomboane rămase în cutie și a pus la loc 
una, rămân 19 bomboane. Aflați câte bomboane au fost la început în 
cutie.

5.

6.

7. Determinați cel mai mic număr natural care împărțit la 5 dă restul 4, 
iar împărțit la 8 dă restul 7.

8.

9.

Determinați ultima cifră a numărului natural .n = 13100 + 28102 + 7104

Aflați numărul  .A =
1

206
⋅ ( 1

1 ⋅ 2
+

1
2 ⋅ 3

+ . . . +
1

206 ⋅ 207 )

Aflați numărul prim , astfel încât numărul  să fie prim.p 3p2 + 17

Împărțind numărul natural  la 54 obținem restul 31. Aflați restul 
obținut prin împărțirea lui  la 27.

n
n

Știind că  și că , calculați 
.

a + b + 3c = 32 2a + b + 2c = 30
(c − a) ⋅ (b + 4c)

Calculați .2023 ⋅ (452 : 227 + 273 ⋅ 94 − 253) : (814 ⋅ 3 − 1252 + 6412 ⋅ 32)
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