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1. (30p)Trei fraţi au ȋmpreună 67 de ani. Când cel mai mare avea 15 ani, mijlociul avea 12
ani, iar cel mic 10 ani.
Câţi ani are fiecare acum? Peste câţi ani vor avea ȋmpreună 100 de ani?

2. (20p)Un curcan câtăreşte de 4 ori mai mult decât o bibilică. Se ştie că 3 curcani şi 7
bibilici cântăresc ȋmpreună 19 kg. Câte kilograme cântăreşte un curcan? Dar o bibilică?

3. (20p)Valoarea lui a din expresia[(2960: − 11): 7 + 990]: 333 = 3 , reprezintă un număr par de două cifre.
Aflaţi acest număr.

4. (20p)Maria şi-a propus să citească o carte ȋn trei zile. In fiecare zi, a citit un număr dublu
de pagini faţă de ziua precedentă. Dacă această carte are 70 de pagini, aflaţi câte pagini a
citit Maria ȋn fiecare zi.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 45 minute.
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1. (20p)Teiul lui Eminescu se află ȋn Parcul Copou din Iaşi şi este unul dintre cei mai
importanţi arbori-monument din România. Află vârsta aproximativă a teiului descoperind
valoarea lui a din expresia:[( + 8662): 6 + 597 × 23: 3]: 91 = 67

2. (20p)Doi fraţi, Alin şi Mihai, au o colecţie de roboţi. Dacă ar mai avea un robot, ar avea
ȋmpreună 28 de bucăţi. Câţi roboţi are fiecare, dacă numărul de roboţi ai lui Mihai este
dublu faţă de numărul de roboţi pe care ȋi are Alin?

3. (20p)Suma dintre dublul unui număr şi triplul altui număr este 370. Dacă suma dintre
primul număr multiplicat de 5 ori şi al doilea număr multiplicat de 7 ori este 875, aflaţi
numerele.

4. (30p)Trei copii au ȋmpreună 725 lei. Suma primului copil este egală cu a cincea parte din
ȋntreaga sumă, iar al doilea are de 4 ori mai puţini bani decât al treilea. Ce sumă de bani
are fiecare copil?

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 45 minute.
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1. (20p) Determinati valoarea lui a din expresia următoare834 − [(6 × 4 + 6 × 6): ] + 322 = 1146
şi astfel veţi putea răspunde la ȋntrebarea:
Câte feţe are un paralelipiped?

2. (20p)In doi saci sunt 182 kg de grâu. Dacă din primul sac s-ar lua 36 kg de grâu şi s-ar
pune ȋn al doilea sac, atunci ambii saci ar conţine cantităţi egale de grâu. Ce cantitate de
grâu este ȋn fiecare sac?

3. (20p)Suma a trei numere naturale este egală cu cel mai mare număr natural par scris cu
trei cifre. Primul număr este egal cu dublul celui mai mic număr natural impar scris cu
trei cifre, iar al doilea este cu 298 mai mic decât al treilea. Aflaţi cele trei numere.

4. (30p)In două albume avem acelaşi număr de poze. După ce se iau din primul 62 de poze
şi din al doilea 42, ȋn al doilea album rămân de 5 ori mai multe poze. Câte poze au rămas
ȋn fiecare album?

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 45 minute.
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Barem de corectare şi notare

1. (30p)Trei fraţi au ȋmpreună 67 de ani. Când cel mai mare avea 15 ani, mijlociul avea 12
ani, iar cel mic 10 ani.
Câţi ani are fiecare acum? Peste câţi ani vor avea ȋmpreună 100 de ani?

Barem de corectare şi notare

2 3

2

| | | |

| | | 67

| |

cel mare

cel mijlociu

cel mic

   


  
 


………………………………………..10p

67-(2+2+3)=60

60:3=20 ani (copilul mic ȋn prezent)………………………………..5p

20+2=22 ani (copilul mijlociu ȋn prezent)…………………………….5p

20+5=25 ani (copilul mare ȋn prezent)…………………………………5p

(100-67):3=11 ani………………………………………………………5p

2. (20p)Un curcan câtăreşte de 4 ori mai mult decât o bibilică. Se ştie că 3 curcani şi 7
bibilici cântăresc ȋmpreună 19 kg. Câte kilograme cântăreşte un curcan? Dar o bibilică?

Barem de corectare şi notare

3 | | | | | | | | | | | | |
19

7 | | | | | | | |

curcani
kg

bibilici

            
       

……………….10p

19:19=1 kg(un segment)…………………………………………..2p
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O bibilică cântăreşte 1kg……………………………………………4p
Un curcan cântăreşte 4kg……………………………………………..4p

3. (20p)Valoarea lui a din expresia[(2960: − 11): 7 + 990]: 333 = 3 , reprezintă un număr par de două cifre.
Aflaţi acest număr.

Barem de corectare şi notare[(2960: − 11): 7 + 990] = 999…………………………..4p(2960: − 11): 7 = 9………………………………………4p2960: − 11 = 63…………………………………………4p

2960:a=74………………………………………….………..4p

a=40…………………………………………………………4p

4. (20p)Maria şi-a propus să citească o carte ȋn trei zile. In fiecare zi, a citit un număr dublu
de pagini faţă de ziua precedentă. Dacă această carte are 70 de pagini, aflaţi câte pagini a
citit Maria ȋn fiecare zi.

Barem de corectare şi notare

| |

| | | 70

| | | | |

I zi

II zi

III zi

 
  
    

..................................................11p

70:7=10 pagini(ȋn prima zi)…………………………..3p
10x2=20 pagini (ȋn a doua zi)…………………………3p
20x2=40 pagini (ȋn a treia zi)…………………………...3p
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ȋmpreună 28 de bucăţi. Câţi roboţi are fiecare, dacă numărul de roboţi ai lui Mihai este
dublu faţă de numărul de roboţi pe care ȋi are Alin?

Barem de corectare şi notare

| |
28 1 27

| | |

Alin

Mihai

 
   

………………………….10p

Alin: 27:3=9 roboţi……………………………………………..5p

Mihai: 9x2=18 roboţi…………………………………………...5p

3. (20p)Suma dintre dublul unui număr şi triplul altui număr este 370. Dacă suma dintre
primul număr multiplicat de 5 ori şi al doilea număr multiplicat de 7 ori este 875, aflaţi
numerele.

Barem de corectare şi notare

2a……..3b…….370 / x5
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5a………7b……875  /x2……………………….……5p

10a……15b……1850

10a…….14b……1750……………………….………..5p

b=1850-1750

b=100…………………………………..……………….5p

a=(370-3x100):2

a=35……………………………………………………….5p

4. (30p)Trei copii au ȋmpreună 725 lei. Suma primului copil este egală cu a cincea parte din
ȋntreaga sumă, iar al doilea are de 4 ori mai puţini bani decât al treilea. Ce sumă de bani
are fiecare copil?

Barem de corectare şi notare

Primul copil: 725:5=145 (lei)……………………………………..5p
725-145=580 (lei al doilea copil+al treilea copil)…………………5p

| |
580

| | | | |

al doilea copil

al treilea copil

 
    

…………………….10p

580:5=116 lei (al doilea copil)………………………………………5p
116x4=464 lei (al treilea copil)……………………………………..5p
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Matematică –varianta 3

Barem de notare şi corectare

1. (20p) Determinati valoarea lui a din expresia următoare834 − [(6 × 4 + 6 × 6): ] + 322 = 1146
şi astfel veţi putea răspunde la ȋntrebarea:
Câte feţe are un paralelipiped?

Barem de corectare şi notare834 − [(6 × 4 + 6 × 6): ] = 824………………………5p(6 × 4 + 6 × 6): = 10………………………………….5p60: = 10………………………………………………..5p

a=6……………………………………………………….5p

2. (20p)In doi saci sunt 182 kg de grâu. Dacă din primul sac s-ar lua 36 kg de grâu şi s-ar
pune ȋn al doilea sac, atunci ambii saci ar conţine cantităţi egale de grâu. Ce cantitate de
grâu este ȋn fiecare sac?

Barem de corectare şi notare

36 36

| | | | 182
| |

primul sac

al doilea sac

     
   

…………………..10p

182-36x2=110 (2 segmente egale)

110:2=55 kg(al doilea sac)………………………5p

55+36x2=127 kg(primul sac)…………………….5p
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3. (20p)Suma a trei numere naturale este egală cu cel mai mare număr natural par scris cu
trei cifre. Primul număr este egal cu dublul celui mai mic număr natural impar scris cu
trei cifre, iar al doilea este cu 298 mai mic decât al treilea. Aflaţi cele trei numere.

Barem de corectare şi notare

a+b+c=998
a=2x101=202(primul număr)……………………5p
b+c=998-202
b+c=796………………………………………….2p

| | 298
796

| |

b

c

  
   

……………………………5p

796-298=498(2 segmente egale)………………..2p
c=498:2
c=249(al treilea număr)…………………………3p
b=249+298
b=547(al doilea număr)………………………….3p

4. (30p)In două albume avem acelaşi număr de poze. După ce se iau din primul 62 de poze
şi din al doilea 42, ȋn al doilea album rămân de 5 ori mai multe poze. Câte poze au rămas
ȋn fiecare album?

Barem de corectare şi notare

62

42

| | |

| | | | | | |

primul album

al doilea album

 

     
..............................................10p

62-42=20(4 segmente)…………………………………………….……5p

20:4=5 (un segment)…………………………………………..………..5p

Primul album: 5 poze rămase…………………………………………….5p

Al doilea album: 5x5=25 poze rămase…………………………………..5p
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