
Teme recapitulative – clasa a V-a 

 

TEMA 1 

 

1. Calculaţi: 

a) predecesorul şi succesorul numǎrului 499; 

b) media aritmeticǎ a numerelor 238 şi 426; 

c) mulţimea soluţiilor inecuaţiei 4x–10<18; 

d) 15a + 10b, dacǎ 3a + 2b=23; 

e) cel mai mic numǎr natural de trei cifre distincte, divizibil cu 5;  

f) produsul a trei numere naturale consecutive, ştiind cǎ suma lor este 36; 

g) prima zecimalǎ a numǎrului n=0,4 + 0,(7) + 3,2(3);  

2. Determinaţi numerele naturale x pentru care (x+2) | 8. 

3. Suma dintre un numǎr natural prim şi un numǎr natural par este 326. Aflaţi numerele. 

4. Sǎ se afle trei numere naturale dacǎ suma lor este 144 şi douǎ dintre ele sunt egale, iar 

al treilea este de douǎ ori mai mare decât suma celor douǎ. 

5. Rezolvaţi ecuaţia: 5 – 2x= 3(x−5), unde x . 

6. Suma a douǎ numere este 76. Aflaţi numerele ştiind cǎ dacǎ împǎrţim primul numǎr la 

al doilea obţinem câtul 2 şi restul 1. 

7. Scrieţi sub formǎ de fracţii ordinare ireductibile numerele: 

0,(12); 12,(3); 2,1(6); 0,3(5). 

8. Suma a trei numere naturale este 150. Suma primelor douǎ este 90, a ultimelor douǎ 

este 80. Aflaţi numerele. 

9. Comparaţi numerele: a) 6
32

 şi 7
32

; ab57 şi  a9b3 . 

10. Fie A= x | 3 x 8   şi  B= x | 24 x . 

Enumeraţi elementele mulţimilor A şi B.  

 

 

 

TEMA 2 

 

1. Calculaţi: 

a) cel mai mare numǎr de douǎ cifre care împǎrţit la un numǎr natural de o cifrǎ dǎ restul 7; 

b) numǎrul x care verificǎ egalitatea: (7x – 3):5=5; 

c) câtul împǎrţirii numǎrului    xx3+2x la xxx+23 , unde x 0 este cifrǎ în baza 10; 

d) suma 1+5+9+13+…+117; 

e) suma cifrelor numǎrului 10
2018 

+ 2018; 

2. Suma a trei numere naturale este 85, primul împǎrţit la al doilea dǎ câtul 5 şi restul 4, 

iar al treilea numǎr este triplul celui de-al doilea. Aflaţi numerele. 

3. Calculaţi folosind factorul comun: 



a) 25·26 + 25·37 – 25·33 

b) 26·125 – 26·50 + 75·34 

c) 17·15 –17·2 + 23·18 – 23·5 

4. Diferenţa a douǎ numere naturale este 331. Împǎrţind numǎrul mare la numǎrul mic se 

obţine câtul 13 şi restul 7. Aflaţi numerele. 

5. Determinaţi  toate  numerele  de  forma  3xx divizibile  cu  2. 

6. Fie mulţimile    

A= x | x 2 6   B= *| 2 16
y

y   C= | z 1,z y y B     

a) Determinaţi elementele mulţimilor: 

A, B, C, A B C, A − B, B – A, (A–B) C. 

b) Ce relaţie există între mulţimile A şi C? Dar între mulţimile A şi B?  

7. Scrieţi sub formǎ zecimalǎ numerele: 
7 43 18 14 9

, , , , 
10 10000 25 35 24

 

8. Aflaţi  un  număr  ştiind  că  dacă  din  triplul  său  scădem 142 obţinem 215. 

9. Aflaţi x din egalitatea: ( 32·41 – 21·x )·12 – 1453 = 1691. 

10.  Demonstraţi cǎ numǎrul 6+7+8+....+99 este divizibil cu 15. 

 

 

 

TEMA 3 

 

1. Calculaţi: 

a) ultima cifrǎ a numǎrului 3
2018 

+ 4
2018

; 

b) produsul a nouǎ numere naturale, diferite douǎ câte douǎ, ştiind cǎ suma lor este 36; 

c) numerele naturale x, astfel încât fracția 
37

3x 7
 sǎ fie supraunitarǎ; 

d) 2,7
2 

+ [0,3·(2 – 0,5) + 0,05] : 0,5; 

e) 181·15 –181·2 + 29·18 – 29·5; 

f) cel mai mare numǎr natural care împǎrţit la 9 dǎ câtul 7; 

g) [324 – 15·(100 – 273: 3)]:27. 

2. Diferenţa a douǎ numere naturale este 441. Împǎrţind numǎrul mai mare la numǎrul 

mai mic se obţine câtul 13 şi restul 9. Aflaţi numerele. 

3. Suma a douǎ numere este 428 iar diferenţa lor este 216. Aflaţi produsul celor  douǎ 

numere. 

4. Ioana şi-a propus sǎ citească o carte de aventuri. După ce a citit câteva pagini s-a oprit 

şi a constatat că mai are de citit de 2 ori mai multe pagini. De la pagina la care s-a oprit a 

numărat încă 100 de pagini.  

Câte pagini are cartea? 



5. O echipǎ de fotbal este formatǎ din 11 jucǎtori şi douǎ rezerve. Arǎtaţi cǎ existǎ doi 

jucǎtori care s-au nǎscut în aceeaşi lunǎ. 

6. Numǎrul divizorilor unui numǎr natural – dacǎ numǎrul n este scris ca produs de 

puteri de numere prime sub forma n=p1
a 

·p2
b 

· p3
c
… atunci numǎrul divizorilor lui n este 

(a+1)·(b+1)·(c+1)….. de exemplu numǎrul 2
3 ·

3
2
 are (3+1)·(2+1)=12 divizori. 

Aflaţi câţi divizori au numerele: a) 2·3
2
·5

3
·7; b) 196. 

7. Fie mulţimile A = a; 2; 3; b; 5; cşi B = 1; 2; d; 4; e; 6. Care sunt valorile pe care 

trebuie să le ia a, b, c, d şi e astfel încât mulţimile A şi B să fie egale? 

8. Suma a trei numere naturale este 268. Dacǎ împǎrţim dublul primului numǎr la al 

doilea numǎr, obţinem câtul 12 şi restul 8, iar dacǎ împǎrţim al treilea numǎr la al doilea 

obţinem câtul 9 şi restul 8 . Sǎ se afle cele trei numere. 

9. Fie  numerele  a=2018
0 

+ 4
2 

– 2
3
 + 121

1
  şi  b=5

3 
– 523. Calculaţi  suma, diferenţa, 

produsul şi  câtul  numerelor a şi b. 

10. Numere prime gemene – numere prime a cǎror diferenţǎ este 2. 

Daţi trei exemple de numere prime gemene.  

 

 


