
 

ONGM, Etapa I - Constanța, 20 februarie 2021 

 

Clasa a V-a 

 

1. Rezultatul calculului )3...331(:)3...333( 20202202132 ++++++++  este: 

a) 3   b) 6060  c) 1   d) 2020 

2. Șirul de numere naturale : 1, 4, 13, 28, 49, 76, ..., a fost creat aplicând aceeași regulă. Următorul 

termen al șirului este: 

a) 2021  b) 2020  c) 109   d) 99 

3. Într-o tabără erau de 3 ori mai mulți băieți decât fete. Dacă din tabără pleacă 12 băieți și vin 4 fete, 

atunci numărul băieților devine egal cu numărul fetelor. Numărul copiilor care erau inițial în tabără 

este: 

a) 24   b) 32   c) 16   d) 28 

4. Dacă 14032 =++ cba  și 14523 =++ cba , atunci cba 12135 ++  are valoarea: 

a) 315   b) 815   c) 715   d) 870 

5. Dacă 20202021202122 −−=a , atunci numărul natural a  este: 

a) 2021  b) 2018  c) 2019  d) 2020 

6. Dacă abn += 25...321  dă restul 3 la împărțirea cu 55, atunci numărul ab  are produsul cifrelor: 

a) 40   b) 24   c) 0   d) 32 

7. Dintre numerele 
402 , 1013 , 

314 , 1005  nu este pătrat perfect: 

a) 
402    b) 1005    c) 

314    d) 1013  

8. Ultima cifră a numărului 20212020...4321)2018...321( +++++++=a  este: 

a) 0   b) 1   c) 6   d) 2 

9. Suma numerelor naturale a  și b  pentru care 20241010 =+ ba  este: 

a) 5   b) 6    c) 4   d) 2 



10. Dacă 20212103 2...2221 +++++=n , atunci ultima cifră a lui n  este: 

a) 2   b) 4   c) 6   d) 8 

11. Restul împărțirii numărului 33202024281230 223326 +++=a  la numărul 223=b  este: 

a) 0   b) 113    c) 222    d) 332  

12. Fie numărul 
cifre

x
2021

9...999...9999999999 +++++= . Dacă numărul x  conține n  cifre de 9, atunci 

valoarea lui n  este: 

a) 3   b) 0   c) 2   d) 1 

13. Numărul perechilor ),( ba  de numere naturale pentru care )55(235 1 aba −=++  este: 

a) 1   b) 2   c) 0   d) 3 

14. Fie  n  un număr natural pentru care ab  , unde 20222020 22 +=a  și 122 ++= nnb . Cea mai mică 

valoare posibilă a lui n  pentru care ab −  este pătrat perfect este: 

a) 2020  b) 2019  c) 2018  d) 2021 

15. Care dintre următoarele afirmații este falsă ? 

a) 6062020 102   b) 6062020 102   c) 5052021 162    d) 606605200 1058   

16. Numărul pătratelor perfecte care se pot scrie sub forma 24 +a , unde a  este număr natural, este: 

a) 3   b) 2   c) 1   d) 0 

17. Restul împărțirii numărului 20202 5...551 ++++=A  la 39 este: 

a) 1   b) 0   c) 4   d) 5 

18. Câte numere naturale sunt cuprinse între 
20202  și 

20212  ? 

a) 122020 +   b) 
20202   c) 122020 −   d) 201923   

19. Împărțind numărul natural n  la 3, 5 și 7 se obțin resturile 1, 4, respectiv 5. Restul împărțirii 

numărului n  la 105 este: 

a) 19   b) 0   c) 10   d) 29 

20. Spunem că numărul a  este fratele numărului natural b , dacă ba   și numărul a  se obține din 

rearanjarea cifrelor numărului b . De exemplu, 2021 este fratele lui 2102. Numărul fraților numărului 

12102021 −=b  este egal cu: 

a) 2020  b) 2019  c) 10102019    d) 10112019   

21. Suma numerelor de forma xyzt  ce satisfac relația 201097 =+− ztxyxyxyzt , este: 

a) 2657  b) 9288  c) 3333  d) 7538 

 



22. Câte cifre are numărul 20201920 25 =n  ? 

a) 1950  b) 195010   c) 1951  d) 1952 

23. Iulia și Ștefan și-au împărțit cele 52 de cărți de joc, astfel încât fiecăruia i-au revenit câte 26 de 

cărți. Cărțile de la 2 la 10 valorează de la 2 la 10 puncte, asul valorează 11 puncte, valetul 12 puncte, 

dama 13 puncte, iar popa 14 puncte. Ștefan a observat că nu are în teanc niciun as și niciun 2, dar nu 

deține patru cărți de aceeași valoare, iar Iulia a observat că nu are mai mult de două cărți cu aceeași 

valoare cu peste 11 puncte. Iulia face suma valorilor cărților din teancul său. Care este cea mai mare 

valoare pe care o poate avea această sumă? 

a) 78   b) 221   c) 240   d) 169 

24. Se consideră un pătrat și numerele 1, 2, 3, 4. Pasul 1: în fiecare vârf al pătratului se scrie unul dintre 

numerele date. Pasul 2: fiecare număr existent în vârfurile pătratului se înlocuiește cu suma celorlalte 

trei numere. Pasul 3: se repetă manevra de la pasul 2. Continuând în același fel, care este suma 

numerelor scrise în vârfurile pătratului la pasul 2021 ? 

a) 1032021    b) 102021   c) 1032020    d) 112021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variantele corecte de răspuns: 

1-a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-d, 6-a, 7-d, 8-b, 9-a, 10-b, 11-d, 12-c, 13-a, 14-d, 15-b, 16-d, 17-a, 18-c, 19-a, 20-d, 

21-b, 22-c, 23-b, 24-c. 

 


