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 Test de  (auto)evaluare 

  

  

Se acordă 10 puncte din oficiu                                                                                         

 

I. Completați în căsuța alăturată fiecărui enunț litera A , dacă propoziția este adevărată și litera 

F , dacă propoziția este falsă: 
5 p   1. Oricare două numere prime sunt prime între ele.  

 
5 p        2. Dacă un număr natural este divizibil cu 2, atunci el este divizibil   cu 

4.    
 

5 p  3. Dacă un număr natural este divizibil cu 9, atunci el este divizibil cu 3.  
 

5 p  4. Numărul 101 nu are divizori improprii. 
 

5 p        
5. Dacă fiecare dintre cei cinci termeni ai unei sume este divizibil cu 2, 

atunci suma este divizibilă cu 25. 
 

5 p  6. Dacă un număr este divizibil cu două numere prime, atunci el este      

       divizibil cu produsul lor. 
 

 

II. Uniţi, prin săgeţi, fiecare cifră corespunzătoare enunțurilor din coloana A, cu litera care 

indică răspunsul corespunzător, aflat în coloana B.  

                                         A B 
5 p        1. (24; 60) = a. 3 

5 p  2. [2 ⋅ 32; 22 ⋅ 3; 2 ⋅ 33] = b. 12 

5 p  3. Pentru 𝑥 ∈ ℕ,  (𝑥 + 1; 𝑥 + 2) = c. 108 

5 p        
4. Exponentul lui 5 în descompunerea în factori primi a numărului  

     15 ⋅ 25 este :    

d.  1. 

               

III.  La cerințele următoare alegeți litera care indică varianta corectă; doar un răspuns este corect. 

10 p  

   

1. Numărul 30 ⋅ 𝑎 + 55, 𝑎 ∈ ℕ, este divizibil cu: 

A.    2 B.     3 C.     4 D.   5. 

10 p  2. Numărul  36  37 este multiplul numărului : 

A.    5 B.     4 C.     7  D.   10 
10 p  3. Produsul (15; 20) ⋅ [15; 20] este egal cu: 

A.  30 B.   300 C.   600 D.   240 
10 p  4. Un multiplu comun al numerelor 14 și 49 este: 

 A.  49 B.    98 C.   149 D.   7. 

 

1. Autoevaluare 

Rezolvă testul, completează  tabelul de mai jos și calculează nota.  

Subiectul I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 II.1 II.2 II.3 II.4 III.1 III.2 III.3 III.4 

Punctajul               

Nota   

2. Evaluare obiecivă <[clic pe albastru!]  

3. Rezolvarea testului <[clic pe albastru!] 

Următrește cu atenție videoclipul și compară rezolvarea corectă a testului cu rezolvarea ta 
 

Lecții 
1.5.Descompunerea numerelor 
naturale în produs de puteri de 
numere prime  
1.6. Determinarea celui mai 
mare divizor comun și a celui 
mai mic multiplu comun 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM1_3dP8o09XW-30GLxMtWXapLKuTLQvE-DHOMgngekLQZGg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/WqVnnhxF9us

