
 
CONCURSUL  REGIONAL DE MATEMATICĂ  

 
 

 
 

 
 

                Ediţia a IV-a, Faza regională, 11 mai 2019  
             Subiecte – clasa a III-a 

 

Timp de lucru: 90 de minute 

Toate rezolvările se vor scrie pe foaia de concurs.  

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Punctajul total: 100 de puncte 

SUBIECTUL I – 15 puncte 

 Rotunjește la zeci diferența dintre cel mai mare număr de trei cifre și cel mai mic număr 

de trei cifre, ce nu au în scrierea lor cifre identice.  

SUBIECTUL II – 15 puncte 

 Oana alege un număr, îl înmulțește cu 4, la rezultat adună 23, suma obținută o împarte 

la 7, la cât adună 1 și obține 10. 

          Ce număr a ales Oana? 

 

 SUBIECTUL III – 30 puncte  

 Să se afle patru numere, dacă: 31 este cu 240 mai mic decât primul număr, 149 este cu 

15 mai mare decât al treilea, suma primelor trei numere este 728, iar al patrulea este egal cu 

diferența dintre primul și al treilea. 

 

SUBIECTUL IV – 30 puncte 

  

        Într-o rezervație naturală sunt 132 de animale: veverițe, iepurași, lupi și urși. Veverițe sunt 

în număr de  36. 

       Câte animale sunt de fiecare fel, dacă diferența dintre numărul iepurașilor și cel al lupilor 

este 5, iar urși sunt de 3 ori mai puțini decât lupi? 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCURSUL  REGIONAL DE MATEMATICĂ 

 
 

 
 

 
                Ediţia a IV-a, Faza regională, 11  mai 2019  

            Bareme– clasa a III-a 

 

SUBIECTUL I- 15 puncte  

 Cel mai mare nr. de trei cifre, ce nu are în scrierea lui cifre identice   ( 987)  ……. 2,5 puncte 

Cel mai mic nr. de trei cifre, ce nu are în scrierea lui cifre identice   ( 102)     ……. 2,5 puncte 

Aflarea diferenței: 987-102 = 885 ……………………………………………….…. 5   puncte 

Numărul obținut, rotunjit la zeci: 890   ………………………………………….…. 5   puncte 

 

SUBIECTUL II-  15  puncte  

(a x 4 + 23) : 7 + 1 = 10 ……………………………………………………………   3   puncte 

 (a x 4 + 23) : 7 = 10 – 1 ……………………………………………………………. 1,5 puncte 

(a x 4 + 23) : 7 = 9         ……………………………………………………………. 1,5 puncte  

a x 4 + 23  = 7 x 9          ……………………………………………………………. 1,5 puncte 

a x 4 + 23  = 63              ……………………………………………………………. 1,5 puncte 

a x 4  = 63 - 23               ……………………………………………………………. 1,5 puncte 

a x 4  = 40                      ……………………………………………………………. 1,5 puncte  

a   = 40 : 4                      ……………………………………………………………. 1,5 puncte  

a   = 10                           ……………………………………………………………. 1,5 puncte  

 

SUBIECTUL III – 30 puncte ( 3 x 10 puncte) 

1.Care este primul număr? ………………………………………..……………….…. 3 puncte 

        31 + 240 = 271 …………..…………………………………..……………….…. 3 puncte 

2. Care este al treilea număr? ……………………………………..……………….…. 3 puncte 

        149 – 15 = 134…………………...…………………………..……………….…. 3 puncte 

3. Care este suma dintre primul și al treilea număr?……………………………….…. 3 puncte 

        271 + 134 = 405 ……………………………………………..……………….…. 3 puncte 

4. Care este al doilea număr? ……………………………………..……………….…. 3 puncte 

       728 – 405 = 323 …………………….………………………..……………….…. 3 puncte 

5. Care este al patrulea număr? …………………………………..………………..…. 3 puncte 

      271 – 134 = 137 …………………….………………………..………………..…. 3 puncte 

SUBIECTUL IV- 30 puncte ( 6 x 5 puncte) 

1. Câți iepurași, lupi și urși sunt?                       …………………..……………….…. 2,5 puncte 

     132 – 36 = 96                                                …………………..……………….…. 2,5 puncte 

 

Reprezentarea grafică:                                     …………………..……………….…...  5 puncte 

 

  iepurași                                      

  lupi  

  urși 

 

2. Egalăm părțile:                                              …………………..……………….…. 2,5 puncte 

      96 – 5 = 91                                                   …………………..……………….…. 2,5 puncte 

 

 

 

5 

96 



3. Câți urși sunt?                                                …………………..……………….…. 2,5 puncte 

     91 : 7 = 13 (urși)                                           …………………..……………….…. 2,5 puncte 

4. Câți lupi sunt?                                                …………………..……………….…. 2,5 puncte 

       13 x 3 = 39 (lupi)                                        …………………..……………….…. 2,5 puncte 

5. Câți iepurași sunt?                                         …………………..……………….…. 2,5 puncte 

        39 + 5 = 44 (iepurași)                                 …………………..……………….…. 2,5 puncte 

 

• Se acceptă orice altă variantă de rezolvare corectă! 


