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Se acordă din oficiu 10 p.  

::s 

 

 

 

 

 

SUBIECTUL I (6x5p=30p) 

1. Ultima cifră a produsului numerelor impare mai mari decât 3 şi mai mici decât 13 este..... 

 

2.  Dacă Albă ca Zăpada împarteîn mod egal celor 7 pitici 63 mere,56 pere şi 35 prune, 

fiecare pitic primeşte...............fructe. 

 

3. Numărul natural scris cu cifre romane astfel: XVI este........ 

 

4. Sfertul produsului  5x2x6 este.............. 

 

5. Dacă dublul treimii lui a este 6, atunci  a este........ 

 

6. Pentru numerotarea unei reviste care are 88 de pagini, se folosesc ...........cifre. 

 

SUBIECTUL al II-lea (3x10puncte) 

1.Calculează: 

               9 + (9 x 9 : 9 - 9) + 220 – 20 : 4 x 9 x 0 x 9  = 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Școala Gimnazială Nr.11 Botoșani 
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 clasa a III-a    21 mai 2018 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Timp de lucru - 90 min.  

Se acordă din oficiu 10 p.  
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2. Află numărul necunoscut: 

m:7 +(123x3- 918:9)=300 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

3. Un excursionist a parcurs 700 km în 3 zile. În fiecare zi a parcurs de 2 ori mai mulţi 

kilometri decât în ziua precedentă. Ce distanţă parcurge în ultima zi?   

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

SUBIECTUL al III-lea ( 30 puncte) 

Bunicul şi nepotul plantează în livadă, pomi fructiferi. În timp ce bunicul plantează 

7 pomi, nepotul plantează 3 pomi. La sfârşit erau plantaţi 80 de pomi. Câţi pomi a plantat 

bunicul? Dar nepotul? 
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BAREM DE CORECTARE 

 Concurs Interjudețean ” START SPRE PERFORMANȚĂ”  

Matematica , clasa a III-a , 21 mai 2018 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I (6x5p=30p) 

1. Ultima cifră a produsului numerelor impare mai mari decât 3 şi mai mici decât 13 este 5. 

2.  Dacă Albă ca Zăpada împarteîn mod egal celor 7 pitici 63 mere,56 pere şi 35 prune, 

fiecare pitic primeşte  22 fructe. 

3. Numărul natural scris cu cifre romane astfel: XVI este 16 

4. Sfertul produsului  5x2x6 este 15 

5. Dacă dublul treimii lui a este 6, atunci  a este 9 

6. Pentru numerotarea unei reviste care are 88 de pagini, se folosesc   167 cifre. 

SUBIECTUL al II-lea (3x10puncte) 

1.   Calculează: 

 9 + (9 x 9 : 9 - 9) + 220 – 20 : 4 x 9 x 0 x 9  =     ............10operaţiix1p=10p 

=9+(81:9-9)+220- 0= 

=9 + (9-9)+220-0= 

=9+0+220= 

= 229 

2. Află numărul necunoscut: 

m:7 +(123x3- 918:9)=300   ……………………………...5 operaţiix2p=10p 

m:7+(369-102)=300 

m:7+267=300 

m:7=300-267 

m:7=33 

m=231 

3. Un excursionist a parcurs 700 km în 3 zile. În fiecare zi a parcurs de 2 ori mai mulţi 

kilometri decât în ziua precedentă. Ce distanţă parcurge în ultima zi?  

Soluţie: 

I  /........../ 

II /........../........../                               700km (7 părţi egale cu distanţa parcursă în prima zi) 

III /........../........../........../........../        .................................................................4p 

Distanţa parcursă în prima zi= 700:7=100 (km)…………………………..…..3p 

Distanţa parcursă în ultima zi=100x4=400 (km)……………………………...3p 
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SUBIECTUL al III-lea ( 30 puncte) 

Bunicul şi nepotul plantează în livadă, pomi fructiferi. În timp ce bunicul plantează 7 

pomi, nepotul plantează 3 pomi. La sfârşit erau plantaţi 80 de pomi. Câţi pomi a plantat 

bunicul? Dar nepotul? 

Soluţie: 

Numărul pomilor plantaţi de bunic şi nepot în acelaşi timp 7+3=10 (pomi)……….10p 

De câte ori au plantat cei doi câte 10 pomi?     80:10=8 ori………………………...10p 

Numărul pomilor plantaţi de bunic     7x8=56(pomi)……………………………….5p 

Numărul pomilor plantaţi de nepot     3x8=24(pomi)……………………………….5p 

 

 

Se ia în considerare orice soluţie corectă! 

 


