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Se acordă din oficiu 10 p.  

::s 

 

 

 

 

 

SUBIECTUL I (6x5p=30p) 

1. Pentru a numerota o carte cu 100 de  pagini, s-au folosit .........cifre. 
2. Rezultatul calculului 1+a:a  este.... 
3. Dacă Ştefan a cheltuit 9 lei şi i-a rămas de 6 ori mai mult decât a cheltuit, el a avut 

.........lei. 
4. Câtul dintre treimea lui 24 şi sfertul lui 32 este.............. 
5. Dacă în urmă cu 3 ani, doi fraţi aveau împreună 10 ani, peste 2 ani ei vor avea 

împreună........ani. 
6. Dacă ieri a fost vineri, poimâine va fi ......... 

 
SUBIECTUL al II-lea (3x10puncte) 

1.Calculează: 
               280:10:(3010-300x10-6)+1992+108:4-140:7 = 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

2. Află numărul necunoscut: 
[5x(5x5+5:5)-a]:10=3 
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3. Pe o alee sunt plantaţi 11 pomi la distanţă egală între ei. Între primul şi al treilea sunt 6 
metri. Câţi metri sunt între primul şi ultimul? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

SUBIECTUL al III-lea ( 30 puncte) 

1. Suma a 4 numere este 76. Primele trei numere sunt consecutive pare, iar al patrulea 
este jumătate din primul. Află numerele. 
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2. Maria are de rezolvat 30 de probleme. Ea rezolvă de luni până vineri câte 4 probleme zilnic . 
În câte zile rezolvă problemele rămase dacă şi-a propus să rezolve zilnic câte 5 probleme? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

                                                         
Se acordă din oficiu 10 p.  
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Barem de corectare clasa a III-a 

SUBIECTUL I (6x5p=30p) 

1. Pentru a numerota o carte cu 100 de  pagini, s-au folosit  192 cifre. 
2. Rezultatul calculului 1+a:a  este 2. 
3. Dacă Ştefan a cheltuit 9 lei şi i-a rămas de 6 ori mai mult decât a cheltuit, el a avut  63 lei. 
4. Câtul dintre treimea lui 24 şi sfertul lui 32 este 1. 
5. Dacă în urmă cu 3 ani, doi fraţi aveau împreună 10 ani, peste 2 ani ei vor avea împreună 

20 ani. 
6. Dacă ieri a fost vineri, poimâine va fi luni.  

 
SUBIECTUL al II-lea (3x10puncte) 

             1.Calculează: 
               280:10:(3010-300x10-6)+1992+108:4-140:7 = 

               28:4+1992+27-20=2006.....................................10x1p 

 

2. Află numărul necunoscut: 
[5x(5x5+5:5)-a]:10=3…………………..6x1,5p 

(5x26-a): 10=3 

130-a=30 

a=100 

3. Pe o alee sunt plantaţi 11 pomi la distanţă egală între ei. Între primul şi al treilea sunt 
6 metri. Câţi metri sunt între primul şi ultimul? 

Soluţie:  
Distanţa dintre 2 pomi este 6:2=3 metri…………………………5p 
Distanţa dintre primul şi ultimul pom este 10x3=30 metri………..5p 

SUBIECTUL al III-lea ( 30 puncte) 

1. Suma a 4 numere este 76. Primele trei numere sunt consecutive pare, iar al patrulea este 
jumătate din primul. Află numerele. 

Solutie: 

a /...../...../ 

b /...../...../+2 

c. /...../...../+2+2              76  ( 7 părţi egale cu al patrulea număr)...........5p 

d/...../ 

 



 

   Proiect ştiinţific interjudeţean START SPRE PERFORMANŢĂ, înscris în(CAERI, nr. 3016/09.01.2019, poziția 503)   
 

Suma părţilor egale este 76-2x3=70 

d= 70:7, d=10..............5p 

a=10x2.......................2p 

b=22...........................2p 

c=24...........................1p 

2. Maria are de rezolvat 30 de probleme. Ea rezolvă de luni până vineri câte 4 probleme 
zilnic . În câte zile rezolvă problemele rămase dacă şi-a propus să rezolve zilnic câte 5 
probleme? 

Soluţie: 

Numărul de probleme rezolvate de luni până vineri este 4x5=20.........5p 

Probleme rămase: 30-20=10......................................................................5p 

Nr. zile în care rezolvă problemele rămase 10:5=2 zile...........................5p 

 
Se ia în considerare orice soluţie corectă! 

 


