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NOUA MATE 2000+!

Cea mai populară și mai longevivă colecție de matematică din România, MATE 2000+,  
a Editurii Paralela 45, a reprezentat timp de două decenii suportul numărul 1 de învățare a matematicii 
pentru majoritatea elevilor din învățământul preuniversitar. Cum a rezistat atâția ani? Secretul a con-
stat în modificările aduse an de an în elaborarea lucrărilor, ținându-se cont, pe de o parte, de schim-
bările metodologice survenite în programele școlare și, pe de altă parte, de sutele de sugestii venite de 
la profesorii de matematică din întreaga țară, cărora le mulțumim și pe această cale.

Multe dintre schimbările survenite în noua programă de matematică aprobată la începutul 
anului 2017 au fost anticipate de-a lungul ultimilor ani în seriile de inițiere, consolidare și standard 
ale acestei colecții unice, mai ales în ceea ce privește abordarea intuitivă, inductivă, a învățării mate-
maticii. 

Seriile actuale ale acestei colecții, sugestiv redenumită NOUA MATE 2000+, sunt dedicate 
atât activităților STANDARD, de CONSOLIDARE ȘI APROFUNDARE ale conținuturilor mate-
matice, în conformitate cu toate cerințele programei școlare în vigoare din 2017, cât și activităților 
de INIȚIERE, AMELIORARE ȘI DEZVOLTARE, oferind o gamă diversă de exerciții și probleme, 
aplicații inter- și transdisciplinare și sugestii metodice de predare și învățare diferențiată, precum și 
posibilitatea de a elabora planuri de predare-învățare-evaluare personalizate în funcție de nevoile  
reale ale elevilor.

Prezentată sub forma unui CAIET DE LUCRU modern, la care se adaugă un corp separat de 
exerciții interactive, și cu trimiteri la resurse de învățare din portofoliul amplu al Editurii Paralela 45 
(colecțiile Biblioteca de matematică și Concursuri școlare), lucrarea de față se constituie ca un ve-
ritabil ghid complex de învățare standard și de performanţă, util în primul rând elevilor, dar în egală 
măsură profesorilor și părinților.

Succes tuturor în acest an școlar!

ABREVIERI

 – resurse suplimentare pentru Super-Mate:

• http://www.edituraparalela45/colectie/educational/concursuri-scolare
• http://www.edituraparalela45/colectie/educational/biblioteca-de-matematica

 – exerciții interactive

• http://www.comperinteractiv.ro/exercitii/matematica/clasa-a-V-a 
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1  Scrie cu cifre arabe numerele:
a) cinci sute treizeci şi şapte;
b) patru mii şapte sute douăzeci;
c) cinci mii trei sute opt;
d) douăzeci şi cinci de mii treizeci şi şapte;
e) treizeci de mii cinci sute douăzeci;
f) trei sute şapte mii cinci sute patru;
g) două milioane cinci sute patruzeci de mii trei sute 
opt;
h) şapte milioane două sute cinci mii patru sute zece.

2  Scrie cu litere numerele:
a) 521; b) 1409; c) 5597;
d) 48305; e) 203447; f) 500055;
g) 1234567; h) 21303001.

3  Precizează, pentru fiecare din următoarele numere, 
cifra unităţilor, cifra sutelor şi cifra miilor:
a) 5317; b) 12540; c) 25019; d) 105048.

4  Scrie:
a) trei numere naturale consecutive de două cifre;
b) trei numere naturale pare consecutive de trei cifre;
c) trei numere naturale impare consecutive de patru cifre.

5  a) Scrie toate numerele de forma 1a7 .
b) Câte numere de forma a27b  există?

6  a) Scrie numerele naturale cuprinse între 273 şi 282.
b) Scrie toate numerele naturale cu cifra unităţilor zero 
cuprinse între 141 şi 187.

7  a) Câte numere naturale de două cifre există?
b) Câte numere naturale de două cifre distincte există?

8  a) Câte numere naturale sunt cuprinse între 1925 
şi 2014?
b) Câte numere naturale sunt de la 1925 la 2014?

9  Scrie cu cifre romane numerele: 14, 27, 35, 48, 59, 
229, 541, 1444, 2201.

10  Scrie cu cifre arabe numerele: IV, XXIV, XL, 
XCIX, CIX, DCCXXIV, MMCCCIV. 

11  a) Scrie două numere naturale consecutive a căror 
sumă să fie:

i) 41; ii) 225; iii) 1001.
b) Există două numere naturale consecutive a căror 
sumă este 100? 
c) Determină două numere naturale consecutive a căror 
sumă este cuprinsă între 74 şi 77.

12  Completează cu următoarele patru numere fiecare 
din şirurile de mai jos:
a) 0, 2, 4, 6, 8, …;  b) 1, 3, 5, 7, 9, …;
c) 1, 4, 7, 10, 13, …; d) 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7, … . 

13  Calculează suma, diferenţa, produsul şi câtul nu-
merelor:
a) 28 şi 4; b) 140 şi 7; c) 250 şi 10; d) 150 şi 15. 

14  Calculează:
a) 17 + 10 ⋅ 3; b) 72 – 32 : 4;
c) (45 : 9 + 18 : 3) ⋅ 10;  d) 210 : 7 + 63 : 7; 
e) (210 + 63) : 7; f) 19 + 20 + 105 : 5; 
g) 15 + (25 + 8 ⋅ 15) : 5 – 22 ⋅ 2.

15  Scrie numărul care este:
a) cu 4 mai mare decât 20;
b) cu 4 mai mic decât 20;
c) de 4 ori mai mare decât 20;
d) de 4 ori mai mic decât 20.

16  a) Află suma şi diferenţa dintre cel mai mare număr 
de trei cifre şi cel mai mic număr de două cifre.
b) Află produsul dintre cel mai mic număr format din 
două cifre identice şi cel mai mare număr de trei cifre 
cu cifre distincte.

17  Calculează:
a) 23 19 29 35 5 13 19+ ⋅ − +( )[ ]: : ;

b) 137 305 5 102 73 36 9 10 6 97+ − − +( )[ ] ⋅{ } −: : : ;

Exerciţii şi probleme  
recapitulative

1

Recapitulare
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Scrierea şi citirea numerelor naturale  
în sistemul de numeraţie zecimal

1
Competenţa:

Identificarea numerelor 
naturale în contexte  
variate

 Numerele se scriu cu ajutorul unor simboluri numite cifre. 
Cele mai cunoscute scrieri sunt cele cu cifre arabe şi cu cifre romane. 

cifrele arabe

 Deoarece sunt folosite zece cifre şi zece unităţi de un anumit ordin formează o unitate de un ordin 
imediat superior, acest mod de scriere se numeşte scriere în baza 10 sau scriere în sistemul zecimal.
Exemplu: Numărul 7524 se caracterizează prin:

• cifra unităţilor este 4, cifra zecilor este 2, cifra sutelor este 5 şi cifra miilor este 7;
• are şapte mii cinci sute douăzeci şi patru de unităţi, are şapte sute cincizeci şi două zeci, şaptezeci şi 

cinci sute şi şapte mii;
• se poate scrie 7 ⋅ 1000 + 5 ⋅ 100 + 2 ⋅ 10 + 4. 

 Un număr de două cifre se poate nota:
	 • ab , a ≠ b, situaţie în care cifrele sunt diferite;
	 • ab , caz în care cele două cifre pot fi diferite sau egale;
	 • aa , caz în care cifrele sunt egale.

 În plus, ab a b a b= ⋅ + = +10 10  reprezintă scrierea descompusă a numărului ab  în baza 10.

Observaţie: Pentru numere care au multe cifre se foloseşte notaţia a a a an n−1 1 0... .
 a0 = cifra unităţilor de ordinul 0 (simple), 
 a1 = cifra unităţilor de ordinul 1 (zeci),
 a2 = cifra unităţilor de ordinul 2 (sute),
	 
 an = cifra unităţilor de ordinul n.
 În plus, a a a a a a an n n

n
n

n
− −

−

= ⋅ + ⋅ +1 2 1 0 1
1

10 0 1 0 0... ... ... ..
 cifre  cifre
 

.. + ⋅ + ⋅ +a a a2 1 0100 10
 
reprezintă descompunerea  

 

numărului a a a an n−1 1 0...  în baza 10.
Pentru citirea numerelor scrise cu cifre arabe în baza 10 se grupează cifrele câte 3, de la dreapta la stân-

ga. Fiecare grupă se numeşte clasă şi fiecare clasă se compune din unităţi, zeci şi sute. Denumirile claselor 
se regăsesc în tabelul următor:

clasa miliardelor clasa milioanelor clasa miilor clasa unităţilor
sute zeci unităţi sute zeci unităţi sute zeci unităţi sute zeci unităţi

1 3 7 5 0 4 7 2 3 5 6 8

Exemplu: Numărul 137 504 723 568 se citeşte „o sută treizeci şi şapte de miliarde cinci sute patru mili-
oane şapte sute douăzeci şi trei de mii cinci sute şaizeci şi opt”.

Reţin esenţialul

Capitolul I. Numere naturale
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 Romanii desfăşurau o bogată activitate comerci-
ală, motiv pentru care aveau nevoie de numere prin 
intermediul cărora să măsoare cantităţile de marfă. 
Sistemul numeric introdus de aceştia se foloseşte şi 
în zilele noastre, fiind cunoscut ca scrierea cu cifre 
romane.

cifrele romane

 În tabelul următor sunt scrise cifrele romane şi valorile acestora în sistemul zecimal:

Cifra romană I V X L C D M

Valoare 1 5 10 50 100 500 1000

 Pentru scrierea numerelor cu ajutorul cifrelor romane trebuie să ţinem cont de următoarele reguli:
 1. Dacă la dreapta unei cifre este scrisă o cifră cu o valoare mai mică sau egală cu ea, atunci cele două 
cifre se adună.
 2. Cifrele I, X, C, M pot fi scrise consecutiv de cel mult trei ori; cifrele V, L, D nu pot fi scrise consecutiv. 
  Exemple: XX = 10 + 10 = 20; CCXXXV = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5 = 235; 
         DCLII = 500 + 100 + 50 + 1 + 1 = 652.
 3. Dacă la stânga unei cifre este scrisă o cifră cu o valoare mai mică, se efectuează diferenţa acestora; se 
poate scădea cel mult o cifră.
 4. Cifrele V, L, D nu se pot scădea.
 Scăderile posibile sunt: IV = 5 – 1 = 4, IX = 10 – 1 = 9, XL = 50 – 10 = 40, XC = 100 – 10 = 90, CD =  
= 500 – 100 = 400, CM = 1000 – 100 = 900.
 5. O cifră sau un grup de cifre marcate superior cu o linie se înmulţeşte cu 1000.
  Exemple: V = 5000, L = 50000, XL = 40000.

Ludovic al XIV-lea

Ceas cu cifre romane

Emblema jocurilor olimpice 
de la Los Angeles
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Fracţii ordinare20
Competenţe:

• Identificarea fracţiilor ordinare sau 
zecimale în contexte variate 
• Utilizarea limbajului specific  
fracţiilor/procentelor în situații date

 O pereche de numere naturale a, b, cu b ≠ 0, scrisă sub forma 
a
b

 se numeşte fracţie ordinară şi se 
citeşte „a pe b” sau „a supra b”.  

a
b numitor

numărător
linie de fracţie

Observaţii:
1. Dacă este diferit de 1, numitorul unei fracţii arată în câte părţi egale a fost împărţit întregul.

2. Dacă numitorul este 1, fracţia reprezintă un număr natural. a
1

 = a, a ∈ 

3. Dacă este diferit de 0, numărătorul arată câte părţi egale au fost luate din întreg.

4. Dacă numărătorul este 0, fracţia reprezintă numărul natural 0. 0
b

 = 0, b ∈ *

5. Anumite fracţii pot fi citite în mai multe moduri.

Exemple: 1
2

 se poate citi „1 pe 2”, „o doime” sau „o jumătate”; 

 1
3

 se poate citi „1 pe 3” sau „o treime”; 

 
1
4

 se poate citi „1 pe 4”, „o pătrime” sau „un sfert”.

Alte fracţii pe care le întâlnim frecvent şi care se pot citi în mai multe moduri se găsesc în tabelul de 
mai jos.

Fracţie
1
5

1
8

1
10

1
100

1
1000

Denumire o cincime o optime o zecime o sutime o miime

6. Fracţia 
a
b

 reprezintă o împărţire neefectuată în care a este deîmpărţit, b este împărţitor, iar linia de  
 

fracţie înlocuieşte semnul de împărţire. Exemplu: Operaţia 7 : 3 poate fi scrisă sub forma 7
3

.

7. a
b

  ∈  ⇔ b | a. Exemplu: 10
x

 ∈  ⇒ x | 10 ⇒ x ia valorile 1, 2, 5 şi 10.

Reţin esenţialul

Capitolul II. Fracţii ordinare
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1  Citeşte în mai multe moduri fracţiile: 
1
5

3
4

5
8

3
10

2
3

7
100

29
1000

, , , , , , .      

2  Reprezintă următoarele fracţii sub forma unor de-

sene: 2
4

6
4

3
8

7
8

11
8

15
8

16
8

; ; ; ; ; ; .      

3  Reprezintă următoarele fracţii sub forma unor de-

sene: 
1
3

2
6

3
9

4
12

5
15

; ; ; ; .    
 
Ce observi?

4  Scrie sub formă de fracţie următoarele părţi  
dintr-un întreg:
a) un sfert; ............. b) o jumătate; .............
c) trei sferturi; ............. d) două cincimi; .............
e) cinci şesimi; ............. f) şapte pătrimi; .............
g) trei zecimi; ............. h) nouă sutimi; .............
i) unsprezece miimi .............

5  Scrie toate fracţiile de forma x
7

, unde x ∈ *, x ≤ 4. 
.......................................................................................
.......................................................................................

6  Scrie toate fracţiile cu numărătorul 11 şi numitorul 
un număr prim cuprins între 40 şi 50.
.......................................................................................
.......................................................................................

7  Scrie toate fracţiile de forma:

a) x
11

, cu x ∈ *, x < 11;  ..............................................

b) 9
y

, cu y ∈ *, y ≤ 4;  ................................................

c) x
3

, cu x ∈ , 1 < x ≤ 5.  ............................................

8  Câte treimi sunt în:
a) un întreg;  b) doi întregi;
c) trei întregi;  d) zece întregi.

9  Scrie sub formă de fracţie ordinară ce parte dintr-un 
minut reprezintă:
a) o secundă;  b) 6 secunde;
c) 30 de secunde; d) 60 de secunde.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

10  Scrie sub formă de fracţie ordinară ce parte dintr-un 
an bisect reprezintă:
a) trei luni;  b) cinci luni;
c) o zi;   d) 61 de zile.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

11  De la fabrica de autoturisme Dacia – Renault din 
Mioveni pleacă spre oraşele Braşov şi Cluj un trailer 
încărcat cu 10 autoturisme. Trei autoturisme sunt lăsate 
în Braşov, iar restul la Cluj. Considerând încărcătura 
maşinii ca un întreg, scrie sub formă de fracţii ce părţi 
din întreg sunt descărcate la Braşov, respectiv la Cluj. 

  Dificultate redusă (Înţelegere)

ACTIVITĂŢI  MATEMATICE DIFERENŢIATE
Mă antrenez

1  Scrie toate fracţiile cu numitorul 7 şi numărătorul 
număr prim mai mic decât 20.

Soluţie: 
2
7

3
7

5
7

7
7

11
7

13
7

17
7

19
7

, , , , , , , .       

2  Determină fracţiile de forma 7a
3b

, ştiind că 7a   2 
şi 3b   5.

Soluţie:  7a   2 ⇒ 7a  ia valorile 70, 72, 74, 76, 78; 
3b   5 ⇒	3b  ia valorile 30, 35. Fracţiile sunt:
70
30

72
30

74
30

76
30

78
30

70
35

72
35

74
35

76
35

78
35

, , , , , , , , ,         ..

Ştiu cum să rezolv
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(1p) 1. Scrie:
a) cel mai mic număr natural de trei cifre cu suma cifrelor 12;
b) cel mai mare pătrat perfect de două cifre.

(1p) 2. Calculează suma numerelor care împărţite la 5 dau câtul 24 şi restul nenul.

(1p) 3. Calculează 215 ⋅ 237 : 425 + (35)7 : 917 – 12015.

(1p) 4. Compară numerele a = 228 + 228 + 229 şi b = 321 – 2 ⋅ 320.

(1p) 5. Scrie toate numerele de forma 3xx  divizibile cu 2.

(1p) 6. Dacă a + b = 17 şi b + c = 15, calculează a + 5b + 4c.

(1p) 7. O carte are 120 de pagini. Câte cifre se folosesc pentru numerotarea acesteia?

(1p) 8. Într-un bazin sunt 150 litri de apă. Pentru a scoate apa din bazin se foloseşte o pompă care go-
leşte bazinul în 6 minute. În alt bazin se află 225  de apă. În cât timp va goli acest bazin aceeaşi 
pompă?

(1p) 9. Suma trei numere naturale este 144. Determină numerele, ştiind că media aritmetică a primelor 
două este 54 şi că primul număr este cu 5 mai mare decât jumătate din al treilea.

(1p) 1. Scrie:
a) aproximarea prin lipsă până la sute a numărului 43766;
b) succesorul celui mai mic număr natural de trei cifre distincte.

(1p) 2. Ordonează crescător numerele a = 315 ⋅ 331, b = 927 : 37 şi c = (317)3.

(1p) 3. Rezolvă ecuaţia 120 + 5 ⋅ [28 – 3 ⋅ (2x – 140 : 7)] = 140.

(1p) 4. Calculează suma S = 2 + 5 + 8 + … + 254.

(1p) 5. Într-o curte sunt vaci şi găini. Acestea au împreună 15 capete şi 38 de picioare. Află câte vaci şi 
câte găini sunt în curte.

(1p) 6. Suma a trei numere naturale consecutive este 450. Află numerele.

(1p) 7. Suma a două numere este 200. Determină numerele, ştiind că, împărţindu-l pe unul la celălalt, 
obţinem câtul 6 şi restul 11.

(1p) 8. Arată că numărul N = 2n+1 ⋅ 3n+2 + 5 ⋅ 6n este divizibil cu 23, pentru orice număr natural n.

(1p) 9. Determină numărul natural abc, ştiind că abc + bc + cb + 5a = 216.

TEZA 1

TEZA 2

Modele de teză
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