
EXAMENUL FINAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI EDUCAŢIA ELEMENTARĂ
anul şcolar 2014/2015

TESTUL

MATEMATICĂ

INDICAŢII PENTRU LUCRU

•	 Testul pe care trebuie să-l rezolvi conţine 20 de probleme. Pentru rezolvarea testului sunt 
prevăzute 120 de minute. 

•	 Problemele nu trebuie să le rezolvi în ordinea în care sunt date.

•	 Ţine cont de faptul că problemele diferă prin felul în care trebuie să dai răspunsul (completare, 
încercuire, legare, subliniere, etc).

•	 În timp ce lucrezi, poţi folosi creionul obişnuit, radiera, liniarul, echerele şi compasul, dar nu 
ai voie să foloseşti calculatorul.

•	 Răspunsurile şi modul de rezolvare scrie-le cu pixul.

•	 Răspunsul scris numai cu creionul nu va fi luat în considerare, dar nici răspunsul care este 
şters şi corectat.

•	 Pe această pagină şi pe ultima pagină nu scrie nimic, dar nici în pătratul din dreapta 
exerciţiului. 

•	 Dacă vei termina mai mai repede decât ceilalţi, vei preda testul şi vei ieşi în linişte.

Îţi dorim mult succes la examen!
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1. În tabel sunt trecute numele şi rezultatele realizate la cursa de 100m.

Alergătorul Lucian Bogdan Dorin Geo Doru Petru 

Rezultatul în secunde 12,86 12,69 12,84 12,79 12,85 12,77

Încercuieşte litera din faţa numelui alergătorului care a realizat rezultatul cel mai bun.

а) Lucian;
b) Bogdan;
c) Dorin;
d) Geo;
e) Doru;
f) Petru.

2. Calculează:

а) 1,2 · 2,5 = ________________

b) 0,12 · 25 = ________________

c) 1,2 · 25 = _________________

d) 1,2 · 0,25 = ________________

3. Calculează valoarea expresiilor de mai jos.

а) 12 – (–6)2 = _________________________________

b) 
31  1

2  8
− − 
 
 

 = ________________________________

4. Scrie mai simplu expresiile de mai jos.

а) –12x + 5x – 6x = ___________

b) –3x · 5x4 = _______________

c) 6а2 · 2а · (–а) = ___________
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5. Mircea trebuie să vopsească un perete lung de 4m şi înalt de 3,2m. Pentru a vopsi 5m2 se consumă 
1litru de vopsea. La magazin, vopseaua se vinde în pachete diferite şi pe fiecare pachet este scris 
volumul. Mircea vrea să cumpere pachetul cel mai mic cu ajutorul căruia poate să vopsească 
peretele. Ce pachet va cumpăra Mircea?

 Încercuieşte litera dedesubt de răspunsul corect.

а) b) c) d)

6. Ce arie are paralelipipedul care are desfăşurarea dată în imagine?

A =______cm2

1 cm

1 
cm
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7. Încercuieşte litera dedesubt de imaginea care reprezintă două triunghiuri congruente cu vârf 
comun.

а) b) c) d)

8. O pistă de alergat are lungimea de 400m. De câte ori trebuie să parcurgă sportivul pista pentru 
a alerga 12km?

Sportivul trebuie să parcurgă sportivul pista de_________ de ori.

9. Determină coordonatele punctelor P şi R în care cercurile ating axele de coordonate.

P ( ____, ____)

R ( ____, ____)

2

3

5

1

4

P

R

0 1 2 3 54

y

x
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10. Încercuieşte numerele date care sunt divizorii numărului 1 071.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Pentru ce valoare a necunoscutei x, expresia  
10

1612
5
11 −
−−

x , are valoarea 2,8?
Scrie modul de rezolvare.

x = ____

12. Într-un restaurant se comandă la fiecare 5 sucuri de măr, câte 6 sucuri de afine, iar la fiecare 10 sucuri 
de măr, se comandă câte o pizza. Pe parcursul unei zile, au fost comandate 35 de pizza. Câte sucuri de 
ambele feluri au fost comandate?
Scrie modul de rezolvare.

În total au fost comandate ______de sucuri.
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13. Lungimea unui cerc este 10π cm, iar a altuia este 12π cm. Cu cât diferă ariile celor două cercuri?
Scrie modul de rezolvare.

Ariile celor două cercuri diferă cu _________ cm2.

14. Ce volum are piramida hexagonală regulată care are muchia bazei de 6 cm, iar înălţimea  
piramidei are 5cm? 
Scrie modul de rezolvare.

V = _______ cm3

A

B C

D

E

S

F
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15. Bibliotecarul din şcoala „KPP” a purtat evidenţa cărţilor împrumutate. Punctul este marcajul 
pentru roman, iar asteriscul este marcajul pentru o carte de poezii. Datele le-a redat în tabel.

Luni Marţi Miercuri Joi Vinerei

• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • • • •
• • • • •

• •
•

Care este media zilnică de cărţi împrumutate?

Bibliotecarul a împrumutat zilnic, în medie, zilnic________ romane.

16. Într-o şcoală sunt 120 de elevi. 40% dintre elevi au succesul eminent, 20% au succesul foarte bine, 
15% au succesul bine, iar ceilalţi au succesul suficient. Calculează numărul de elevi care au succesul 
suficient.
Scrie modul de rezolvare.

Succesul suficient îl au _________de elevi.
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17. Calculează valoarea expresiei |B – 2A|. 
Scrie modul de rezolvare.







−−⋅−=

5
7:5,38,0

4
11A

  

( )
35,6 5
11,6 3 8

B
− +

=
− ⋅ −

A = ________;  B = ________;  |B – 2A| = ________.

18. Dacă lucrează câte 9 ore pe zi, Sorina şi Dorina pot să facă în patru zile,  în total, 15 torturi de 
nuntă. Câte ore ar trebui să lucreze zilnic pentru a face aceste torturi în trei zile?
Scrie modul de rezolvare.

Ar trebui să lucreze zilnic câte ________ ore.
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19. Un teren de sport EFGD are forma de dreptunghi. Acest teren este format din partea betonată, 
în forma dreptunghiului ABCD din imagine şi partea de gazon (cu iarbă) care este umbrită. 
Perimetrul terenului ABCD este de 50m, iar aria gazonului este de 108 m2. Ce arie are terenul 
EFGD?

 Scrie modul de rezolvare.

Terenul EFGD are aria de______ m2.

A

CD

E F

G

B

5 m

3 
m
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20. Segmentele LH şi KP din imagine sunt paralele. Segmentul NL are lungimea de 12cm,  
segmentul MH are lungimea de 8cm, segmentul NM are lungimea de 6cm. Calculează lungimea 
necunoscută a segmentului LK, astfel încât paralelogramul KPHL şi trapezul NMPK să aibă  
ariile egale.
Scrie modul de rezolvare.

LK = ______ cm 

N

K

L

M

P

H


