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  Etapa județeană 

Clasa a III-a 

 
Timp de lucru 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. 

Fiecare dintre cele 9 exerciții sau probleme se punctează de la 0 la 10 puncte (max 90) + 10 puncte din oficiu = 100 de puncte. 

 

 

I. Completează spațiile punctate cu rezultatele obținute. 

 

1. Vlad vede scris pe tablă: 

𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑐𝑏𝑐̅̅̅̅̅ = 972 

 

        Băiatul rezolvă corect și scrie toate posibilitățile: 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ = ............................. . 

 

2. Completează căsuțele de mai jos cu numere, astfel încât produsul numerelor din 

oricare trei căsuțe alăturate să fie 30.  
 

5       3     

 

3. Pe tablă se află scrise următoarele numere:  

794, 798, 401, 787, 789, 500, 309, 402, 780, 311. 

Adrian alege cel mai mare număr impar și cel mai mic număr par de pe 

tablă, calculează suma lor și obține ............. , iar Mihai alege cel mai mare număr 

par, respectiv cel mai mic număr impar de pe tablă, calculează diferența lor și 

obține ............. 

 

 

II. Scrie rezolvările complete. 

 

1. Află termenul necunoscut:     

1001 – a = 4 – 2 x 2 + 4 : 2 x 2 + 4 – 2 + 2 + 4 x 2 : 2 + 4 x 2 x 0 

 

2. Dacă adunăm descăzutul, scăzătorul și diferența dintr-o operație de scădere 

obținem 20. Află îndoitul descăzutului. Află cu cât se mărește diferența dacă 

descăzutul se mărește cu cel mai mic număr impar de două cifre diferite, iar 

scăzătorul se micșoreză cu cel mai mare număr par de o cifră la care se împarte 

exact 42. 



3. Se dă șirul numerelor naturale consecutive, pare, ordonate crescător: 𝑎9𝑐̅̅ ̅̅ ̅, 𝑎𝑑6̅̅ ̅̅ ̅, 
𝑎𝑑𝑏̅̅ ̅̅ ̅, 6𝑒𝑒̅̅ ̅̅ ̅. Calculează suma celor patru numere.  

 

III. Scrie rezolvările complete. 

 

1. Două vase transportă 54 de autoturisme. Dacă de pe primul vas s-ar muta 17 

autoturisme pe al doilea, atunci cele două vase ar avea același număr de 

autoturisme. Află numărul de autoturisme transportat de fiecare vas. 

 

2. Într-o curte sunt găini, rațe și curci. Dintre acestea, 25 nu sunt rațe, 20 nu sunt 

găini, iar rațele sunt cu 4 mai puține decât dublul curcilor.  

        Câte păsări din fiecare fel sunt? 

 

3. Într-o clasă au fost împărțite 58 de timbre. Fiecare băiat a primit câte trei timbre, 

adică un număr cu unu mai mic decât numărul timbrelor primite de fiecare fată. 

Dacă numărul timbrelor primite de fete este egal cu cel mai mic număr par care are 

suma cifrelor 10, află câți elevi sunt în acea clasă. 


