
 
CONCURSUL  REGIONAL DE MATEMATICĂ  

 
 

 
 

 
 

                Ediţia a IV-a, Faza regională, 11 mai 2019  
             Subiecte – clasa a IV-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 –  10 puncte 

 Calculați: 

  100 + {[200 - 120 : ( 7- 11:11)]:18 + 7·8} :33 - 100 = 
 

SUBIECTUL II – 20  puncte 

 Dacă sfertul sumei a două numere este 80 și dublul diferenței lor este egal 

cu 284, aflați cele două numere. 

 

 SUBIECTUL III – 30 puncte 

     La un magazin 5 rochii şi 4 sacouri costă 3371 de lei. Dacă un sacou costă cu 

100 de lei mai puţin decât o rochie, cât costă fiecare articol?  

  

SUBIECTUL IV – 30 puncte 

 Nicu și Felicia au 456 lei, iar Lucian și Ileana 528 lei. 

   Află câți lei are fiecare, știind că Lucian, Ileana și Felicia au împreună 797 

lei, iar Lucian are cu 28 lei mai mulți decât Ileana. 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

CONCURSUL  REGIONAL DE MATEMATICĂ 
 
 

 
 

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

            Bareme– clasa a IV-a 

 

Subiectul 1 (10 puncte)                10 operaţii x 1 p = 10 p 

 

  100 + {[200 -120 : (7-11:11)]:18+7·8} :33 - 100 =   

=100 + {[200 -120 : (7-1)]:18+56}:33 - 100 = 

=100 + [(200 -120: 6):18+56]:33-100 = 
=100 + [(200 - 20):18+56] : 33 -100 = 

=100 + (180:18+56) : 33-100 = 

=100 + (10+56) : 33 -100 = 

=100 + 66 : 33-100  

=100 + 2 -100 = 

=102 - 100= 

=2 
 

 

SUBIECTUL II-    20 puncte  

  I     320 

  II                            142                          

grafic…………………………………………………………………………. 2 puncte 

1. Care este suma numerelor? …………………………………….....2 puncte 

    80 x 4 = 320 …………………………………………………...……..2 puncte 

2. Care este diferența numerelor? ………………………………......2 puncte 

   284 : 2 = 142……………………………………………………….....2 puncte 

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

   (320 – 142) : 2 = 178 : 2 = 89……………………………………....4 puncte 

4. Care este primul număr? ………………………………………....2 puncte 

    142 + 89 = 231………………………………………………….…....2 puncte 

 

 

 

 

 

 



SUBIECTUL III – 30 puncte  

1.Cu cât costă rochiile mai mult decât sacourile? ………………….. 3puncte 

         5x100=500 lei             ……………………….……………….. 3puncte                                             

2. Câte sacouri ar fi? ……………………………………………….. 3puncte 

         5+4=9                      …………………………….…………….. 3puncte                                                                 

3. Cât ar costa 9 sacouri? ……………………………………….….. 3puncte 

        3371 - 500 =2871 lei              ………………………………….. 3puncte                                                 

4. Cat  costă  un sacou? ………………………………………….….. 3puncte 

        2871: 9 = 319   lei            …………………………..………….. 3puncte                                                        

5. Cât costă o rochie?            …………………………………….….. 3puncte 

       319+100 = 419  lei                …………………………………….. 3puncte                                                        

 

SUBIECTUL IV-30  puncte  

1. Câți lei au  impreuna?  .......................................................2,5 puncte 

456+528= 984 lei            .......................................................2,5 puncte 

    2.. Câți lei are Nicu? …………………………………….2,5 puncte 

         984 – 797 = 187 lei …………………………………….2,5 puncte 

   3. Câți lei are Felicia? ……………………………………..2,5 puncte 

        456 – 187 = 269 lei ……………………………………..2,5 puncte 

 

  4.Grafic ……………………………………………………………2,5 puncte 

Ileana 

 28 528 lei 

Lucian 

 

5. Câți lei are Ileana? …………………………………….. 2,5 puncte 

   (528 – 28 ) : 2 = 250 lei …………………………………….. 5 puncte 

6. Câți lei are Lucian? …………………………………….. 2,5 puncte 

  250 + 28 = 278 lei …………………………………….. 2,5 puncte 

 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu 

 Se acceptă orice altă variantă de rezolvare corectă! 


