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SUBIECTUL I (5x6p=30p)  

1. Mărește de 3 ori încincitul lui 2, apoi adaugă sfertul lui 84. Ce număr ai obținut? 

a. 30        b. 6        c. 51         d. 21 

2.  Mama împarte în mod egal celor 3 copii 36 de cireșe, 18 de căpșuni și 30 de caise. Câte 

fructe primește fiecare copil? 

a.    10        b. 6        c. 12         d. 28 

3. Câte numere sunt de la 3 la 100? 

a. 97        b. 98        c. 100         d. 103 

4. După ce a citit un sfert dintr-o carte și încă 20 de pagini, Marta a ajuns la jumătatea 

cărții.Câte pagini are cartea pe care o citește Marta? 

a. 80        b. 5        c. 100        d. 120 

5. Câte cifre se folosesc pentru numerotarea unei cărți  care are 100 de pagini? 

b. 100        b. 192        c. 189         d. 300 

 

SUBIECTUL al II-lea (3x10p=30p) 

1.Calculează: 

               1300 – (96+144):8x25:10 = 
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2. Află numărul necunoscut: 

(5xa+50):4= a:a +99 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

3.  Ioana a citit cu 80 de pagini mai mult decât Vlad. Dacă Vlad a citit de șase ori mai puține 

pagini decât Ioana, află câte pagini a citit fiecare copil. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

SUBIECTUL al III-lea ( 2x15p=30p) 

1. Latura unui pătrat este egală cu diferența dintre cel mai mare număr impar de patru cifre 

diferite și cel mai mare număr de trei cifre cu suma cifrelor 19. Calculează perimetrul 

pătratului. 
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2. O carte, un penar și o gumă costă 16 lei.Cartea costă cât două penare. Un penar costă cât 5    

gume. Cât costă fiecare obiect? 
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SUBIECTUL I (5x6p=30p)  

6. Mărește de 3 ori încincitul lui 2, apoi adaugă sfertul lui 84. Ce număr ai obținut? 

c. 51          

7.  Mama împarte în mod egal celor 3 copii 36 de cireșe, 18 de căpșuni și 30 de caise. Câte 

fructe primește fiecare copil? 

d. 28 

8. Câte numere sunt de la 3 la 100? 

                  b. 98         

9. După ce a citit un sfert dintr-o carte și încă 20 de pagini, Marta a ajuns la jumătatea 

cărții.Câte pagini are cartea pe care o citește Marta? 

   a.80        

10. Câte cifre se folosesc pentru numerotarea unei cărți  care are 100 de pagini? 

                   b. 192         

 

SUBIECTUL al II-lea (3x10p=30p) 

1.Calculează: (5 operațiix2puncte=10p) 

 

               1300 – (96+144):8x25:10 = 

1300-240:8x25:10= 

1300-30x25:10= 

1300-75 

=1225 

4. Află numărul necunoscut: (5 operațiix2puncte=10p) 

(5xa+50):4= a:a +99 

5xa+50):4=1+99 

(5xa+50):4=100 

5xa+50=400 

5xa=350 

a=70 

5.  Ioana a citit cu 80 de pagini mai mult decât Vlad. Dacă Vlad a citit de șase ori mai puține 

pagini decât Ioana, află câte pagini a citit fiecare copil. 
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Vlad    /____/                      80                                                              Vlad=80:5=16 ………3p 

Ioana   /____/____/____/____/____/____/ ……4p                             Ioana=16x6=96………..3p 

SUBIECTUL al III-lea ( 2x15p=30p) 

2. Latura unui pătrat este egală cu diferența dintre cel mai mare număr impar de patru cifre 

diferite și cel mai mare număr de trei cifre cu suma cifrelor 19. Calculează perimetrul 

pătratului. 

Latura pătratului:    9875-991=8884 …….  10p   

Perimetrul pătratului; 8884x4=   35 536 ….5p 

3. O carte, un penar și o gumă costă 16 lei.Cartea costă cât două penare. Un penar costă cât 

5    gume. Cât costă fiecare obiect? 

1 penar=5 gume 

1 carte=2 penare=10 gume 

1 carte+1 penar+1 gumă=16 lei 

10gume+5 gume+1 gumă=16 lei 

1 gumă =1 leu……...5p 

1 penar=5 lei…….…5p 

1 carte=10 lei………5p 

 

 

 

 


