
 
CONCURSUL JUDEŢEAN „MATE – PAS CU PAS“ 

Ediţia a II-a  -  21.04.2018 

Clasa a III-a 

Varianta 2 

 

Partea I  

Rezolvă cu atenţie exerciţiile propuse şi alege răspunsul corect! 

Transcrie pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi litera 

corespunzătoare răspunsului ales de tine (de exemplu: 1. e). 

 

1. Suma a patru numere naturale consecutive este 10. Produsul lor este... 

  a) 4                   b) 24                        c) 44                         d) 34 

 

2. Dacă suma dintre scăzător şi diferență este 189, triplul descăzutului este ... 

  a) 467               b) 63                         c) 567                        d) 547 

 

3. Succesorul succesorului celui mai mare număr de patru cifre distincte mai mic 

decât 5000 este: 

  a) 4989             b) 4987                    c) 5000                       d) 4999 

4. Aflați ,,a” din egalitatea:     (2 x a – 4) : 2 = 5 x 83 

a) 415                   b) 426               c) 417                     d) 830 

5. Triplul unui număr întrece jumătatea sa cu 45. Care este produsul cifrelor 

numărului? 

     a) 9                   b) 8                  c) 18                         d) 20 

6. Aflați descăzutul, dacă scăzătorul este cel mai mic număr natural format din trei 

cifre consecutive impare, iar diferența este dublul răsturnatului numărului 431.  

    a) 538                b) 134                c) 268                    d) 403 

7. Dacă scad dintr-un număr a șaptea parte din el, obțin 36. Cu cât este mai mic 

îndoitul față de înzecitul acelui număr? 

  

  a) 326                b) 236                c) 336                       d) 42 

8. O revistă are 73 de pagini. La numerotarea paginilor ei, cifra 3 s-a folosit de: 

   a) 18 ori              b) 17 ori               c) 19 ori                d) 8 ori 

 



 
9. Doi fraţi vor să cumpere din economiile lor o jucărie. Primul n-o poate cumpăra 

deoarece are numai jumătate din preţ, iar celalalt mai are nevoie de trei sferturi din 

suma pentru a o cumpăra singur. Cât costă jucăria, dacă împreună au 54 lei?   

       a) 81                b) 63                     c) 72                         d) 60 

10. Elena are 50 de mărgele albastre și verzi. Ea face schimb cu prietena sa astfel: 

dă 14 mărgele albastre pe 7 mărgele verzi. După ce a făcut schimbul, Elena are 17 

mărgele albastre. 

    Câte mărgele verzi are acum? 

     a)  27              b) 26                        c) 47                          d) 29 

 

Partea a II-a – Scrie rezolvările complete pe foaia de concurs!  

 

1. Într-o cutie sunt nasturi negri, albi și galbeni, numărul lor fiind egal cu cel mai 

mare număr natural impar de 3 cifre, care are suma cifrelor 6. Știind că 349 nu sunt 

nasturi albi, iar cei galbeni sunt cu 58 mai mulți decât cei albi, află câți nasturi negri 

sunt. 

 

2. Perimetrul unei grădini în formă de dreptunghi este de 744 m. Lungimea este cu 

156 mai mare decât dublul lățimii dreptunghiului. Pe cele două lungimi ale grădinii 

se plantează pomi la distanță de 3 m unul de altul. Câți pomi s-au plantat? 

 

 

 
Notă: 

Toate subiectele sunt obligatorii! 

Timp de lucru este de 2 ore. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

SUCCES! 
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BAREM DE CORECTARE 

 

Partea I (10 x 5 = 50) 

 

Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Răspuns b c a c b d c a c b 

 

Partea a II-a  

Problema 1 (20 puncte) 

 

501 (nr. indicat).....................................4p. 

501 - 349 = 152 (nasturi albi)..................4p. 

152 + 58 = 210 (nasturi galbeni)..............4p. 

152 + 210 = 362 (nasturi albi + galbeni)...4p. 

501 - 362 = 139 (nasturi negri)...............4p. 

 

Problema 2 (20 puncte) 

 

744 : 2 = 372 (semiperimetrul)...............................................................2p 

 

/____/                                

                       156              372 

/ ____/____/________/  

                                                                    

Reprezentarea grafică                             ..............................................2p 

372 – 156 = 216 (suma părților egale)....................................................2p 

1 +2 = 3 (segmente egale).......................................................................2p 

216 : 3 = 72 (lățimea)..............................................................................3p 

72 x 2 + 156 = 144 + 156 =300 (lungimea).............................................3p 

300 : 3 = 100 (de câte ori se repetă 3 m)..................................................3p 

(100 + 1) x 2 = 101 x 2 = 202 (pomi)......................................................3p 


