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Stimate cadre didactice/dragi elevi, 
 
V� mul�umim c� �i în acest an �colar a�i ales s� utiliza�i auxiliarele din colec�ia Mate 2000+!  
 
Mate 2000+ este cea mai longeviv� colec�ie din domeniul educa�ional la nivel na�ional �i, 
pentru multe genera�ii de elevi, ast�zi p�rin�i, reprezint� sinonimul reu�itei în carier� �i de ce 
nu, în via��. Conceput� �i gândit� de un colectiv de speciali�ti în domeniul educa�iei ca un 
produs unic pe pia�a editorial� din România, MATE 2000+ a reu�it s� se impun�, fiind în acest 
moment lider pe pia�a auxiliarelor �colare dedicate matematicii. 
 
Tehnologia a evoluat, vremurile s-au schimbat, iar toate acestea ne fac s� credem c� �i modul 
de abordare a pred�rii se va schimba treptat. Fideli dezideratului de a oferi elevilor informa�ii 
de un real folos, avem deosebita pl�cere de a v� prezenta Aplica�ia MATE 2000+. Creat� într-un 
mod intuitiv, disponibil� atât în Apple Store, cât �i în Play Store, cu sec�iuni dedicate elevilor �i 
profesorilor, aplica�ia îmbog��e�te partea teoretic� din auxiliarele noastre. 
 
Rolul aplica�iei MATE 2000+ este de a oferi elevilor posibilitatea de a urm�ri într-un 
mod sistematizat con�inuturile esen�iale din program�, iar pentru profesori reprezint� un 
sprijin important pentru organizarea eficient� a lec�iilor, atât la clas�, cât �i în sistem 
online.  
 

V� dorim o experien�� de utilizare excelent�! 
Echipa Editurii Paralela 45 

 
 
 
 
Abrevieri:  
 

∗  Ini�iere (în�elegere) 

∗∗ Consolidare (aplicare �i exersare) 

∗∗∗ Excelen�� (aprofundare �i performan��) 

∗∗∗∗ Supermate  
 

 

Legend� 
 
 =  portofoliul elevului 
 
 =  portofoliul profesorului   
 
 =  portofoliul elevului - portofoliul profesorului 

PE 

PP 

PE-PP 
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Recapitulare �i evaluare ini�ial� 
 

 Competen�e generale �i specifice vizate (conform programei clasei  
a IV-a) 

2. Utilizarea numerelor în calcule 
2.1. Recunoa�terea numerelor naturale în concentrul 0 - 1 000 000 �i a frac�iilor cu 

numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100 
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 - 1 000 000, respectiv a frac�iilor 

care au acela�i num�r�tor sau acela�i numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor 
egal cu 100 

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 - 1 000 000 �i respectiv a frac�iilor 
care au acela�i num�r�tor sau acela�i numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor 
egal cu 100 

2.4. Efectuarea de adun�ri �i sc�deri de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau 
cu numere frac�ionare 

2.5. Efectuarea de înmul�iri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel 
mult trei cifre �i de împ�r�iri la numere de o cifr� sau dou� cifre 

3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul 
apropiat 

3.1. Explorarea caracteristicilor, rela�iilor �i a propriet��ilor figurilor �i corpurilor 
geometrice identificate în diferite contexte 

4. Utilizarea unor etaloane conven�ionale pentru m�sur�ri �i estim�ri 
4.1. Utilizarea unor instrumente �i unit��i de m�sur� standardizate, în situa�ii concrete, 

inclusiv pentru validarea unor transform�ri 
4.2. Operarea cu unit��i de m�sur� standardizate, folosind transform�ri 

5. Rezolvarea de probleme în situa�ii familiare 
5.1. Utilizarea terminologiei specifice �i a unor simboluri matematice în rezolvarea �i/sau 

compunerea de probleme cu ra�ionamente diverse  
5.3. Rezolvarea de probleme cu opera�iile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000 
 

1. Exerci�ii �i probleme recapitulative  

1. Scrie�i cu cifre numerele:  
a) patru sute paisprezece mii nou�zeci; optzeci �i opt de mii �ase; dou� sute de mii dou� 

sute cinci; �apte sute trei mii dou�zeci �i trei; 
b) care au: 64 de sute �i 5 unit��i; 500 de mii �i 32 de unit��i; 
 900 de zeci �i 7 unit��i; 8 unit��i �i 51 de zeci de mii. 

2. a) Care este cifra unit��ilor �i câte unit��i are num�rul 20 347? 
b) Care este cifra zecilor �i câte zeci are num�rul 20 347? 
c) Care este cifra sutelor �i câte sute are num�rul 20 347? 
d) Care este cifra miilor �i câte mii are num�rul 20 347? 
e) Care este cifra zecilor de mii �i câte zeci de mii are num�rul 20 347? 

PP 

PP 
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3. Compara�i perechile de numere �i completa�i cu semnul corespunz�tor: mai mic, egal 
sau mai mare: 

a) 3 477 � 4 477; b) 524 398 � 52 439; 
c) 57 105 � 57 115; d) 23 045 � 2 345; 
e) 753 824 � 753 829; f)  13 131 � 13 131. 

4. Scrie�i succesorul �i predecesorul celui mai mare num�r natural de dou� cifre distincte. 

5. Scrie�i cel mai mic num�r natural de trei cifre: 
 a) distincte;          b) identice;  
 c) consecutive;         d) a c�ror sum� s� fie 7. 
6. Scrie�i cel mai mare �i cel mai mic num�r de trei cifre distincte care se poate forma cu 
cifrele 4, 7 �i 1. 

7. Scrie�i în ordine cresc�toare toate numerele de dou� cifre distincte care se pot forma cu 
cifrele: 2, 5 �i 0. 

8. Scrie�i în ordine descresc�toare toate numerele de dou� cifre care se pot forma cu 
cifrele: 2, 5 �i 7. 

9. Se dau numerele: 245 196;   69 329;   137 252. 
a) Aproxima�i prin lips� fiecare num�r la: zeci; sute; mii. 
b) Aproxima�i prin adaos fiecare num�r la: zeci; sute; mii. 
c) Rotunji�i fiecare num�r la ordinul: zecilor; sutelor; miilor. 

10. Calcula�i diferen�a dintre cel mai mare num�r de trei cifre distincte �i cel mai mic 
num�r impar de trei cifre identice. 

11. Suma a dou� numere pare consecutive este 206. Afla�i numerele. 

12. Suma a trei numere naturale consecutive este 219. Afla�i numerele. 

13. Calcula�i: 
a) 300 403 – (189 734 + 53 696); b) (12 863 + 15 348) – 26 375; 
c) 20 523 – (17 408 – 10 639); d) (21 375 – 10 143) – 507. 

14. Calcula�i produsul perechilor de numere: 274 �i 6;    349 �i 25;    539 �i 46. 

15. Calcula�i câtul �i restul împ�r�irii lui 948 la 7, a lui 897 la 5 �i a lui 562 la 6; verifica�i 
rezultatul efectuând proba. 
16. Calcula�i folosind propriet��ile înmul�irii:  

8 × (30 + 20);    24 × 32 + 24 × 18 – 24 × 10. 
17. Calcula�i respectând ordinea efectu�rii opera�iilor: 

1 028 – 28 × 15;    800 – (112 : 4 + 9 × 4) : 8 + 70 × 45; 
[(147 : 7 – 5) + 3 × 4] : 4 – 2 012 × 0.  

18. Determina�i termenul necunoscut: 
a) 1 932 + x = 2 301; b) x – 748 – 3 654 = 97; 
c) 957 + 3 185 – x = 1 634; d) 837 – 253 – x = 194. 

19. Calcula�i a din: 
 a) 235 402 + a = 236 702;      b) 53 201 − a = 23 141; 
 c) a + 17 123 = 25 432;       d) a − 25 754 = 14 123; 
 e) 48 045 : a = 3203;       f) a : 24 573 = 137; 
 g) 73 121 ⋅ a = 1 754 904;      h) a ⋅ 4312 = 90 552. 
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20. În num�rul de forma 7abc , cifrele sunt distincte �i oricare dintre literele a, b sau c 
reprezint� una dintre cifrele 2, 3 sau 5. 

a) Scrie�i toate numerele de forma 7abc . Câte numere sunt? 
b) Ordona�i cresc�tor numerele respective. 

21. Primul termen al unei sume este 1 278, iar al doilea termen este cu 379 mai mic decât 
primul. Calcula�i suma. 
22. Desc�zutul este 6 056, iar sc�z�torul este suma numerelor 1 478 �i 600. G�si�i dife-
ren�a. 
23. �tiind c� (a : 5 + 210) : 100 = 6, afla�i num�rul a. 
24. Alexandra �i Costin au împreun� 170 de lei. Alexandra are cu 30 de lei mai mult decât 
Costin. Câ�i lei are fiecare? 
25. O carte, un caiet �i un stilou cost� 90 de lei. Cartea este mai scump� decât caietul cu 
30 de lei �i mai ieftin� decât stiloul cu 12 lei. Cât cost� fiecare obiect? 
26. La o libr�rie s-au încasat într-o zi 1 974 de lei pentru caiete �i c�r�i. Pentru caiete s-a 
încasat mai mult cu 94 de lei. Cât s-a încasat pe c�r�i? Dar pe caiete? 
27. Scrie�i cel mai mic num�r de trei cifre care împ�r�it la 9 d� restul 7. 
28. Scrie�i cel mai mare num�r de trei cifre care împ�r�it la 99 d� restul 77. 
29. Suma a dou� numere este 500. Dac� mic�or�m primul num�r cu 30, iar pe al doilea îl 
m�rim cu 50, calcula�i noua sum�. 

30. Scrie�i toate numerele ce se pot forma cu cifrele romane: L, I, V, folosite o singur� 
dat�. 

31. Scrie�i cu cifre romane numerele: 
a) 49, 65, 84;    b) 357, 568, 976;   c) 1 300, 2 002, 3 025. 

32. Costin a cump�rat o biciclet� care a valorat 350 de lei. Ce bancnote i-a dat el 
casierului de la casa de marcat, dac� a primit ca rest: 4 bancnote de câte 10 lei �i dou� de 
câte 5 lei? 
33. Triplul num�rului 746 este egal cu dublul unui alt num�r. Calcula�i acest num�r. 

34. Se �tie c� 14 caiete cost� 42 de lei. Cât cost� 5 caiete de acela�i fel? 

35. 4 albume cost� 16 lei. Cu valoarea a trei albume se pot cump�ra 2 stilouri. Calcula�i 
cât cost� 5 stilouri de acela�i model. 

36. Suma a dou� numere este 24 375. Diferen�a lor este 375. Calcula�i numerele. 

37. În clasa a V-a sunt 24 de elevi. Num�rul fetelor este de trei ori mai mare decât 
num�rul b�ie�ilor. Câte fete �i câ�i b�ie�i sunt în clas�? 

38. Pentru a m�sura lungimea unui gard am folosit de trei ori ruleta de 1 dam �i de 6 ori 
metrul. 

a) Calcula�i lungimea gardului. 
b) Câ�i metri, f�r� poart�, are gardul dac� spa�iul por�ii ocup� 200 cm? 

39. Un num�r de dou� cifre are suma cifrelor 12. Cifra zecilor este dublul cifrei unit��ilor. 
Determina�i num�rul. 

40. Semisuma a dou� numere este 21. Calcula�i numerele �tiind c� unul este de cinci ori 
mai mic decât cel�lalt. 

41. a) La ce num�r am adunat 25 dac� un sfert din rezultat este 25? 
  b) Dac� la triplul unui num�r adaug 7, ob�in 49. Care este num�rul? EDITURA PARALE
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42. Suma a trei numere este 72 454. Primul num�r este de trei ori mai mic decât al doilea 
�i de patru ori mai mare decât al treilea. Calcula�i numerele. 

43. O echip� de 5 muncitori sap� un �an� în 10 zile. În câte zile poate executa aceea�i 
lucrare o echip� format� din 10 muncitori, dac� norma zilnic� este aceea�i? 

44. Mihaela �i Mihai au economisit împreun� 32 de lei. Num�rându-i, Mihai constat� c�, 
dac� îi d� Mihaelei 1 leu, au aceea�i sum�. Ce sum� are fiecare? 

45. Într-o livad� sunt 170 de meri, pruni �i piersici; num�rul prunilor este cu 20 mai mic 
decât al merilor, iar al piersicilor cu 30 mai mare decât al prunilor. Câ�i pomi de fiecare fel 
sunt? 

46. La flor�ria din pia�� s-au adus de trei ori mai multe garoafe ro�ii decât albe. Câte 
garoafe de fiecare fel s-au adus dac� în total au venit 1 000 de fire? 

47. Diferen�a dintre vârsta tat�lui �i vârsta fiului este de 25 de ani. Calcula�i vârsta 
fiec�ruia, �tiind c� vârsta tat�lui este de 6 ori mai mare decât vârsta fiului. 
48. Într-o fructier� erau portocale. Mihaela �i Mihai au mâncat din acele portocale, l�sând 
în fructier� o treime din num�rul lor. Mama a mai pus 5 portocale �i astfel acum sunt 
7 portocale în fructier�. Câte portocale erau la început în fructier�? 

49. La un cros au participat de trei ori mai mul�i elevi din ciclul gimnazial decât din ciclul 
primar. Se �tie c� num�rul elevilor din ciclul primar a fost cu 240 mai mic decât cel al 
elevilor din ciclul gimnazial. Câ�i elevi din fiecare ciclu au participat la acest cros? 

50. În dou� baxuri sunt 40 de pachete cu biscui�i. Dac� dintr-un bax se iau 4 pachete �i se 
mut� în cel�lalt, atunci în ambele baxuri va fi acela�i num�r de pachete. Câte pachete cu 
biscui�i au fost la început în fiecare bax? 

51. Pe trei rafturi ale unei biblioteci sunt 105 volume. Pe primele dou� rafturi sunt 78 de 
volume, iar pe ultimele dou� rafturi sunt 68 de volume. Calcula�i câte volume sunt pe 
fiecare raft. 

52. Pentru o sear� festiv� s-au cump�rat portocale �i mere, în total 244 de fructe. Dup� ce 
s-au a�ezat pe mese 40 de mere �i 24 de portocale, au r�mas de dou� ori mai multe mere 
decât portocale. Câte mere �i câte portocale s-au cump�rat? 

53. Trei copii au împreun� 188 de timbre. Al treilea are cu 7 timbre mai mult decât 
primul, iar al doilea are de trei ori mai multe decât primul �i al treilea la un loc. Câte 
timbre are fiecare copil? 

54. Calcula�i diferen�a dintre deîmp�r�it �i împ�r�itor, �tiind c� împ�r�itorul este 27, câtul 

reprezint� 
3

2
 din împ�r�itor, iar restul este cel mai mare num�r de o cifr�. 

55. Mihaela cite�te o carte ce are 150 de pagini. Luni a citit 10 pagini, iar în zilele 
urm�toare cu câte 5 pagini mai mult decât în ziua precedent�. Câte pagini va mai avea de 
citit Mihaela duminic�? 

56. Transforma�i: 
a) 780 s = ? min.; b) 1 jum�tate de or� = ? min.; 
c) 240 min. = ? s; d) 1 sfert de or� = ? min.; 
e) 7 h = ? min.; f) 20 min. = ? s; 
g) 48 h = ? zile; h) 3 sferturi de or� = ? min. 

57. O autocistern� are capacitatea de 250 hl. Pentru aprovizionarea cu benzin� a unei 
sta�ii, autocisterna trebuie s� fac� 3 drumuri. Afla�i câ�i kilolitri de benzin� sunt necesari 
pentru aprovizionarea a 5 sta�ii cu aceea�i capacitate. 

EDITURA PARALE
LA

 45



 
14

M
a
t
e
m

a
t
ic

�
. 
C

la
s
a
 a

 V
-a

 

 

Capitolul I 
Numere naturale 

 

Introducere 

 Competen�e specifice  
Exemple de activit��i de înv��are 
1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate 

• Scrierea �i citirea numerelor naturale în sistemul de numera�ie zecimal 
• Identificarea unor numere naturale într-o diagram�, într-un grafic sau într-un 

tabel care con�in date referitoare la o situa�ie practic� 
• Identificarea unui num�r natural pe baza unor condi�ii impuse cifrelor sale 
• Identificarea unei metode aritmetice adecvate pentru rezolvarea unei probleme 

date  

2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind opera�iile aritmetice �i 
propriet��ile acestora 

• Efectuarea opera�iilor aritmetice cu numere naturale 
• Efectuarea de calcule utilizând factorul comun 
• Efectuarea opera�iilor cu puteri utilizând regulile de calcul specifice 
• Reprezentarea datelor dintr-o problem�, în vederea aplic�rii unei metode 

aritmetice adecvate  

3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea opera�iilor cu numere naturale �i 
pentru divizibilitate 

• Utilizarea algoritmului împ�r�irii, cu restul egal sau diferit de zero, în cazul în 
care deîmp�r�itul �i împ�r�itorul au una sau mai multe cifre 

• Aproximarea/estimarea rezultatelor ob�inute prin utilizarea algoritmului 
împ�r�irii 

• Calcularea unor expresii numerice care con�in paranteze (rotunde, p�trate �i 
acolade), cu respectarea ordinii efectu�rii opera�iilor 

• Aplicarea metodelor aritmetice pentru rezolvarea unor probleme cu numere 
naturale 

• Determinarea unui num�r natural pe baza unor condi�ii impuse cifrelor sale (de 

exemplu, determina�i numerele de forma 2 5a b , �tiind c� produsul cifrelor sale 
este 120)  

4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor propriet��i referitoare la compar�ri, 
aproxim�ri, estim�ri �i ale opera�iilor cu numere naturale 

• Reprezentarea pe axa numerelor a unui num�r natural, utilizând compararea �i 
ordonarea numerelor naturale 

• Justificarea estim�rilor rezultatelor unor calcule cu numere naturale 
• Justificarea scrierii unui num�r natural dat sub form� de putere cu baza sau 

exponentul indicat  
• Exprimarea unor numere naturale de dou� cifre ca produs de numere prime 

PP 
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5.1. Analizarea unor situa�ii date în care intervin numere naturale pentru a estima 
sau pentru a verifica validitatea unor calcule 

• Eviden�ierea avantajelor folosirii propriet��ilor opera�iilor cu numere naturale în 
diferite contexte 

• Analizarea faptului c� un num�r este sau nu p�tratul unui num�r natural 
(utilizând ultima cifr�, încadrarea între p�tratele a dou� numere naturale 
consecutive) 

• Determinarea unor numere naturale care respect� anumite condi�ii (de exemplu, 
determina�i numerele prime a �i b, �tiind c� 3a + 2b = 16)  

• Compararea a dou� numere naturale scrise sub form� de puteri folosind 
aducerea la aceea�i baz� sau la acela�i exponent 

• Aplicarea criteriilor de divizibilitate a numerelor naturale pentru situa�ii 
cotidiene 

• Estimarea ordinului de m�rime a numerelor de forma 2n, pornind de la probleme 
practice (de exemplu, foi de hârtie îndoite consecutiv, povestea tablei de �ah) 

• Realizarea unor estim�ri utilizând procente (de exemplu, cunoscând num�rul 
elevilor de gimnaziu dintr-un ora� �i faptul c� aproximativ 2% dintre ace�tia 
studiaz� un instrument muzical, estima�i num�rul de elevi de gimnaziu care stu-
diaz� un instrument muzical) 

• Stabilirea valorii de adev�r a unui enun� matematic cu numere naturale, folosind 
metode aritmetice 

 

1. Scrierea �i citirea numerelor naturale  
Numerele se scriu cu ajutorul unor simboluri (semne grafice).  
 

Exemplu: Pentru num�rul 10 egiptenii au folosit simbolul „∩”, babilonienii au folosit 
simbolul „<”, iar romanii au folosit simbolul „X”. 

 
Dup� felul de ordonare �i de grupare a simbolurilor folosite, se poate vorbi de dou� 

moduri de scriere a numerelor: 
� scrierea nepozi�ional� (de exemplu, scrierea cu simboluri romane); 
� scrierea pozi�ional� (de exemplu, scrierea cu simboluri arabe). 
 
Scrierea numerelor folosit� în clasele I-IV este o scriere pozi�ional�, care folose�te zece 

simboluri, numite cifre arabe. Acestea sunt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
În scrierea unui num�r, cifrele se pot repeta sau nu. Acest mod de scriere a unui num�r 

natural se nume�te scriere în baza zece sau scriere în sistemul zecimal, pentru c� zece 
unit��i de un anumit ordin formeaz� o unitate de ordin imediat mai mare (superior).   

În acest sistem de numera�ie, 10 unit��i formeaz� o grup� numit� zece; 10 grupe de 10 
formeaz� o nou� grup� numit� sut�; 10 grupe de o sut� formeaz� o nou� grup� numit�  
mie etc. 

Scrierea în baza 10 este o scriere pozi�ional�: fiecare cifr� are o anumit� valoare dup� 
locul (pozi�ia) unde este scris�. 

Exemplu: În scrierea num�rului 123 437 653, cifra 3 apare de trei ori �i, de la dreapta 
la stânga, ea are urm�toarele valori: 3 unit��i, 3 zeci de mii �i 3 milioane. 
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Observa�ie: Numera�ia în baza 10 se pare c� a fost inventat� de indieni �i preluat� de 

europeni datorit� arabilor. Originea numera�iei în baza 10 este foarte probabil s� fie cele 
10 degete de la cele dou� mâini ale omului. 

 

Un num�r natural oarecare de dou� cifre se reprezint� prin scrierea ab , unde a �i b 
desemneaz� cifre (nu neap�rat diferite) �i a ≠ 0. Adic�: 

ab  = a ⋅ 10 + b. 
Exemple: 17 = 1 ⋅ 10 + 7;   53 = 5 ⋅ 10 + 3;   77 = 7 ⋅ 10 + 7. 

Un num�r natural oarecare de trei cifre se reprezint� prin scrierea abc , unde a, b �i c 
desemneaz� cifre (nu neap�rat diferite) �i a ≠ 0 �i a�a mai departe.  

abc  =  a ⋅ 100 + b ⋅ 10 + c. 
Exemple: 357 = 3 ⋅ 100 + 5 ⋅ 10 + 7; 629 = 6 ⋅ 100 + 2 ⋅ 10 + 9; 888 = 8 ⋅ 100 + 8 ⋅ 10 + 8. 
 

 
Numerele naturale scrise în ordinea: 0, 1, 2, …, 9, 10, 11, … formeaz� �irul 

numerelor naturale. 
Dac� n este un num�r natural oarecare, atunci n – 1 este predecesorul s�u, n + 1 este 

succesorul s�u, iar numerele n – 1 �i n, respectiv n �i n + 1 se numesc numere 
consecutive. 

Pentru a citi un num�r natural, scris în baza 10, se grupeaz� cifrele câte trei, de la 
dreapta la stânga. Aceste grupe sunt numite clase. Fiecare clas� se compune din unit��i, 
zeci �i sute. La citirea numerelor în baza 10 se poate folosi schema: 
 

sute zeci unit��i sute zeci unit��i sute zeci unit��i sute zeci unit��i 

clasa  
miliardelor 

clasa 
milioanelor 

clasa 
miilor 

clasa 
unit��ilor 

 
Exemplu:  
Citi�i numerele: a) 2 043 571;   b) 4 001 307 156;   c) 157 000 429 000. 
 

Rezolvare: Se grupeaz� cifrele num�rului, de la dreapta la stânga, conform schemei de 
mai sus �i se cite�te: 

a) dou� milioane patruzeci �i trei de mii cinci sute �aptezeci �i unu; 
b) patru miliarde un milion trei sute �apte mii o sut� cincizeci �i �ase; 
c) o sut� cincizeci �i �apte de miliarde patru sute dou�zeci �i nou� de mii. 

Observa�ii:  Romanii foloseau pentru scrierea numerelor naturale urm�toarele sim-
boluri: I, V, X, L, C, D, M, numite cifre romane.  

Valorile cifrelor romane sunt: I are valoarea cifrei 1, V are valoarea cifrei 5, X are va-
loarea num�rului 10, L are valoarea num�rului 50, C are valoarea num�rului 100, D are 
valoarea num�rului 500 �i M are valoarea num�rului 1 000. 

Sistemul de scriere folosit de romani nu era nici zecimal, nici pozi�ional.  
La citirea �i scrierea numerelor cu ajutorul cifrelor romane trebuie s� �inem cont de 

urm�toarele reguli: 
1. O cifr� cu o valoare mai mic� sau egal� scris� la dreapta uneia cu o valoare mai 

mare indic� o sum�.  EDITURA PARALE
LA
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Exemple:  XII = 10 + 1 + 1 = 12;      
    XXV = 10 + 10 + 5 = 25;  

 MDL = 1 000 + 500 + 50 = 1 550. 
2. O cifr� cu o valoare mai mic� scris� la stânga uneia cu o valoare mai mare indic�  

o diferen��.  
Exemple:  IX = 10 – 1 = 9;   XL = 50 – 10 = 40;   XC = 100 – 10 = 90; 

 CD = 500 – 100 = 400;   CM = 1 000 – 100 = 900. 
3. Cifrele I, X, C, M pot fi scrise consecutiv de cel mult trei ori. 
4. Nu se pot repeta consecutiv cifrele V, L, D �i nu se pot sc�dea. 
5. Orice cifr� (sau grup de cifre) care are o linie deasupra este multiplicat� de 1 000 de 

ori. 

Exemple:  X  reprezint� 10 000; L  reprezint� 50 000; XC  reprezint� 90 000. 
6. Pentru a scrie numere cu cifre romane se poate face divizarea num�rului în mii, sute, 

zeci �i unit��i.  
Exemple:  24 = 20 + 4 �i 20 = XX, 4 = IV, iar num�rul se scrie 24 = XXIV; 

 342 = 300 + 40 + 2 �i 300 = CCC, 40 = XL, 2 = II, iar num�rul se scrie  
 342 = CCCXLII;  
 1 957 = 1 000 + 900 + 50 + 7 �i avem 1 000 = M, 900 = CM, 50 = L, 7 =  
 = VII, iar num�rul se scrie 1 957 = MCMLVII. 

 

� � � activit��i de înv��are � � �  

În�elegere * 

1. Scrie�i în baza 10, cu cifre arabe, numerele: 
a) dou� sute trei; b) �apte sute patruzeci; 
c) nou� mii nou�; d) cincizeci �i �apte de mii patru sute; 
e) trei miliarde patru sute; f) dou�zeci �i dou� de miliarde treizeci. 

2. Citi�i urm�toarele numere naturale: 
 a) 301;  15 070;  301 007;  2 000 510;  370 501 407; 
 b) 149 803;  40 731;  450 031 024;  204  030. 

3. Scrie�i cu ajutorul cifrelor urm�toarele numere: 
 a) o mie opt; b) unsprezece mii �aptezeci �i opt; 
 c) dou� sute trei mii �ase sute unu; d) un milion �aizeci �i dou� de mii trei sute cinci. 
4. a) Care este cel mai mic num�r natural de trei cifre care are cifra zecilor 7? 

b) Care este cel mai mare num�r natural de patru cifre distincte care are cifra sutelor 6? 
 c) Care este cel mai mic num�r natural de patru cifre care are cifra sutelor 6? 
5. Scrie�i toate numerele naturale: 
 a) mai mici decât 8;  

b) mai mici sau cel mult egale cu 12; 
 c) mai mari decât 5 �i mai mici decât 15; 
 d) mai mari sau cel pu�in egale cu 3 �i mai mici sau cel mult egale cu 17. 
6. Scrie�i urm�toarele numere descompuse în baza 10: 

a) 127; b) 2 137;  c) 53; d) 27 385; 
e) 705;  f) 230;  g) 20 035;  h) 705 102. 
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Nume _______________________________________ Clasa _______ 
 

Test de autoevaluare 

• Se acord� 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 de minute. 
 
I.  Completa�i pe fi�a de evaluare spa�iile punctate cu r�spunsul corect. (2 puncte) 

(0,5p) 1. Rezultatul calculului 1 001 – 372 este num�rul  ...................................................  . 

(0,5p) 2. Dac� 84 – x – 15 = 60, atunci num�rul natural x este egal cu  ..............................  . 

(0,5p) 3. Dintre numerele 33 �i 31, solu�ie a inecua�iei x – 7 + 3 < 28 este num�rul  .........  . 

(0,5p) 4. Dac� într-o �coal� sunt 534 de b�ie�i, iar fete sunt cu 19 mai multe, atunci 

rezult� c� num�rul elevilor �colii este  ..................................................................  . 

 
II.  Încercui�i pe fi�� doar r�spunsul corect, �tiind c� numai unul dintre cele patru 

r�spunsuri este corect. (2 puncte) 
(0,5p) 1. Se �tie c� a �i b sunt dou� numere naturale astfel încât 8 38a b+ − = . Atunci 

rezultatul calculului ( ) 7 2a b− − +  este egal cu: 

A. 32 B. 25 C. 36 D. 38 

(0,5p) 2. Rezultatul calculului 29 + {32 − [17 − (3 + 7 − 2 −1)] + 1} este num�rul: 

A. 50 B. 51 C. 52 D. 53 

(0,5p) 3. Dac� x este unul dintre numerele 42, 50, 51, 62 �i 3 (130 110)x + − − ≥ 37, atunci 

x este egal cu:  

A. 42 B. 50 C. 51 D. 62 

(0,5p) 4. Suma a trei numere x, y �i z este 573. Dac� x este cel mai mare num�r par mai 

mic decât 125, y este cu 47 mai mic decât x, atunci z – y este egal cu: 

A. 290 B. 295 C. 300 D. 305 

 
III.  Uni�i prin s�ge�i fiecare enun�, aflat în coloana din stânga, cu r�spunsul cores-

punz�tor, aflat în coloana din dreapta. (2 puncte) 
Dac� 106x y z u+ + + = , ( ) 10x y z u+ − = + , 4x y+ = �i 8u z− = , atunci: 

(0,5p) a) x + y este egal cu: 1) 28 
(0,5p) b) y este egal cu: 2) 20 
(0,5p) c) z este egal cu: 3) 31 
(0,5p) d) u este egal cu: 4) 27 
  5) 58 

 

�
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La problemele  IV �i V scrie�i pe fi�a de evaluare rezolv�rile complete. (3 puncte) 
(2p)  IV. Diferen�a a dou� numere naturale a �i b este 2 016. M�rind desc�zutul cu 13 �i 

sc�z�torul cu 3 se ob�in alte dou� numere: x �i, respectiv, y.  
a) Calcula�i x – y. 

  b) Cum trebuie m�rit desc�zutul a �i m�rit sc�z�torul b astfel încât s� avem 
x y− =  2 016? 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
(1p) V. Se scrie un �ir de numere naturale pentru care primul num�r din �ir este 3 �i 

orice alt num�r al �irului, începând cu cel de-al doilea, este egal cu suma dintre 
precedentul �i num�rul 4. Rezult� astfel �irul de numere: 3, 7, 11, 15, 19, 23, … . 
Ar�ta�i c� 147 este al treizeci �i �aptelea num�r al �irului. 

 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
Subiectul I.1 I.2 I.3 I.4 II.1 II.2 II.3 II.4 III. IV. V. 
Punctajul            
Nota            EDITURA PARALE
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5. Înmul�irea numerelor naturale; propriet��i.  
Factor comun 

În clasele anterioare a�i înv��at c� pentru orice dou� numere naturale se poate calcula 
produsul lor. 

 

                   4 6 7 ⋅      3 4 5 ⋅  
4 6 7 ⋅  6 3 =  2 9 4 2 1       6 3       9 7 2   
                  1 4 0 1       6 9 0   

3 4 5 ⋅ 9 7 2 = 3 3 5 3 4 0    2 8 0 2      2 4 1 5    
                 2 9 4 2 1    3 1 0 5     
                         3 3 5 3 4 0   

 
Oricare ar fi dou� numere naturale a �i b, exist� c, num�r natural unic, numit produsul 

numerelor a �i b. Not�m:  
 

 
 

Opera�ia prin care se ob�ine produsul a dou� numere naturale se nume�te înmul�irea 
numerelor naturale. 

 

Propriet��i: 
1. Înmul�irea este asociativ�, adic� oricare ar fi a, b �i c numere naturale, atunci 

(a ⋅ b) ⋅ c = a ⋅ (b ⋅ c). 
[Într-un produs cu mai mul�i factori, rezultatul nu se schimb� dac� grup�m (aso-
ciem) factorii diferit.] 

2. Num�rul 1 este element neutru la înmul�ire, adic� oricare ar fi num�rul natural a, 
atunci: 

1 ⋅ a = a ⋅ 1 = a. 
[Dac� un factor al unui produs este 1, atunci produsul este egal cu cel�lalt factor.] 

3. Înmul�irea este comutativ�, adic� oricare ar fi numerele naturale a �i b, atunci 
a ⋅ b = b ⋅ a. 

[Produsul nu se schimb� dac� schimb�m ordinea factorilor.] 
4. Oricare ar fi numerele naturale a �i b, atunci: 

a ⋅ b = 0 ⇔ a = 0 sau b = 0. 
[Un produs de numere naturale este 0 dac� �i numai dac� cel pu�in unul dintre 
factorii produsului este 0.] 

5. Oricare ar fi num�rul natural a, atunci: 
a ⋅ 0 = 0 ⋅ a = 0. 

[Dac� unul dintre factorii unui produs este 0, atunci produsul este 0.] 
6. Înmul�irea numerelor naturale este distributiv� fa�� de adunare �i sc�dere, adic� 

oricare ar fi a, b �i c numere naturale, atunci 
a ⋅ (b + c) = a ⋅ b + a ⋅ c �i a ⋅ (b – c) = a ⋅ b – a ⋅ c. 

 

produsul 

factorii produsului 

a ⋅ b = c 

PE-PP 

EDITURA PARALE
LA

 45



 
46

M
a
t
e
m

a
t
ic

�
. 
C

la
s
a
 a

 V
-a

 

Înmul�irea numerelor naturale, rela�ia de egalitate „=” �i rela�ia de ordine „≤” sunt 
legate prin urm�toarele propriet��i:  

Oricare ar fi numerele naturale a, b, c �i d, 
1. dac� a = b, atunci a ⋅ c = b ⋅ c;  

[O egalitate se p�streaz� dac� înmul�im fiecare termen al egalit��ii cu acela�i 
num�r.] 

2. dac� a = b �i c = d, atunci a ⋅ c = b ⋅ d; 
[Egalit��ile pot fi înmul�ite termen cu termen.] 

3. dac� a ≤ b, atunci a ⋅ c ≤ b ⋅ c; 
[O inegalitate se p�streaz� dac� înmul�im fiecare termen al inegalit��ii cu acela�i 
num�r.] 

4. dac� a ≤ b �i c ≤ d, atunci a ⋅ c ≤ b ⋅ d. 
[Inegalit��ile de numere naturale, de acela�i tip, pot fi înmul�ite termen cu termen.] 

Observa�ie: Inegalit��ile a ≤ b �i c ≥ d nu pot fi înmul�ite deoarece nu sunt de 
acela�i tip.  

Factor comun 
În suma a ⋅ b + a ⋅ c, num�rul a se nume�te factor comun. 
Conform propriet��ii de distributivitate a înmul�irii fa�� de adunare, produsul a ⋅ (b + c) 

este suma a ⋅ b + a ⋅ c, adic�: 
a ⋅ (b + c) = a ⋅ b + a ⋅ c. 

Dac� se scrie a ⋅ b + a ⋅ c = a ⋅ (b + c), se spune c� am scos pe a factor comun.  
 

Exemple:  
1. În scrierea 2 ⋅ a + 2 ⋅ b – 2 ⋅ c + 2 ⋅ d, num�rul 2 este factor comun; scoatem pe 2 

factor comun �i ob�inem: 2 ⋅ a + 2 ⋅ b – 2 ⋅ c + 2 ⋅ d = 2 ⋅ (a + b – c + d). 
2. În scrierea 4 ⋅ m – 4 ⋅ n + 64, num�rul 4 este factor comun; scoatem pe 4 factor 

comun �i ob�inem: 4 ⋅ m – 4 ⋅ n + 64 = 4 ⋅ (m – n + 16). 
 

� � � activit��i de înv��are � � �  

În�elegere * 

1. Calcula�i:  
a) 17 ⋅ 10;   b) 203 ⋅ 1 000;   c) 1 007 ⋅ 100; 
d) 83 ⋅ 9;    e) 907 ⋅ 80;    f) 175 ⋅ 87; 
g) 2 078 ⋅ 803;  h) 542 ⋅ 237;    i) 785 ⋅ 342. 

2. Completa�i tabelul: 
 
 

a b c a ⋅ b a ⋅ c b ⋅ c a ⋅ b ⋅ c (a ⋅ b) ⋅ c 
24 32 17      
2 149 372      

14 27 35      
 

3. Calcula�i num�rul de 45 de ori mai mare decât: 
a) 12;   b) 29;     c) 137;    d) 2 354;    e) 13 739. 
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