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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA NAŢIONALĂ – 13 IUNIE 2012 

MATEMATICĂ, CLASA a III-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute  
 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează răspunsul corect: 

 
 

1. De la numărul 399996 până la numărul 400005 sunt …. numere: 

a. 9 b. 7 c. 10 d. 8 

    

2. Cel mai mare număr scris cu 4 cifre diferite, în care fiecare cifră are valoarea 

cu 2 mai mare decât cifra precedentă este: 

a. 9753 b. 3579 c. 8642 d. 9876 

 

3. Numărul care îndeplinește toate condițiile:  

– este scris cu cinci cifre diferite, 

– zecile și unitățile de mii sunt reprezentate de numere impare, 

– suma cifrelor care îl compun este 18, 

este: 

a. 43652 b. 27094 c. 61832 d. 13860 

 

4. Numărul care se poate aproxima la 120000 este: 

a. 114565 b. 120500 c. 121000 d. 120018 

 

5. Scrierea corectă a numărului 215354 este: 

a. două sute o zece cinci mii treisute cinci zeci și patru 

b. două sute cinsprezece mii trei sute cinci zeci și patru 

c. două sute cincisprezece mii trei sute cincizeci și patru  

d. două sute  cincisprezece mii trei sute cincizecișipatru  
 

6. Numărul consecutiv cu numărul 7898 + x este: 

a. 7898 + x + x b. 7899 + x c. 7900 + x    d. 7899 

 

7. Rezultatul operației 64 : 2 se numește: 

a. sumă b. produs c. diferență d. cât 

 

8. Câtul numerelor 81 și 9 este mai mare decât doimea numărului 6 de .... ori: 

a. 5 b. 3 c. 2 d. 4 
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9. Operația corectă pentru expresia „de 4 ori câte 2” este: 

a. 4 + 2 b. 2 + 2 + 2 + 2 c. 4 + 4  d. 4 × 4 

 

10. Împătritul lui 9 mărit cu suma dintre succesorul lui 7 și predecesorul lui 11 este: 

a. 54 b. 9 c. 32 d. 30 

 

11. Descăzutul este 5000, iar restul este 3766. Scăzătorul este: 

a. un număr impar 

b. cel mai mic număr de 4 cifre consecutive 

c. dublul numărului 602 

d. vecinul numărului 1240 

 

12. Numărul maxim al valorilor lui  m din exercițiul 47 < 8 × m < 68 este: 

a. 6 b. 2 c. 3 d. 1 

 

13. Mă gândesc la un număr. Îl măresc de 4 ori și obțin 32.  

Numărul la care m-am gândit este: 

a. 8 b. 6 c. 9 d. 7 

 

14. Rezultatul exercițiului 35 + 18 : ( 49 – 43 ) + ( 12 – 8 : 4 × 3 ) = este: 

a. 31 b. 24 c. 38 d. 44 

 

15. Dacă deîmpărțitul este 37, restul este 2, iar câtul este 7, atunci împărțitorul este: 

a. 3 b. 5 c. 7 d. 4 

 

16. Dana are 7 vederi, iar Ana are de 2 ori mai multe. Numărul vederilor pe care îl au 
împreună este: 

a. 11 b. 21 c. 14 d. 9 

 

17. Cristina are trei papagali si patru perechi de porumbei. Câte păsări are Cristina? 

a. 7 b. 11 c. 14 d. 10 

 

18. Ordinea descrescătoare a  rezultatelor exerciţiilor următoare este: 

4 + 4 × 4 =                    

4 + 4 : 4 =                     

4 × 4 – 4 : 4 =                   

4 – 4 : 4 = 

a. 20; 15; 8; 3          b. 15; 20; 5; 3 c. 8; 5; 15 ; 20 d. 20; 15; 5; 3 
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19. Perimetrul unui pătrat este egal cu 24 cm. Dacă adaugi la două din laturile sale 

paralele câte 1 cm se formează o nouă figură, care are perimetrul: 

a. 22 cm b. 24 cm c. 25 cm d. 26 cm 

 

20. Un gard în linie dreaptă are 33 metri și este susținut de stâlpi aflați la distanță egală, 

de 3 metri unul de altul. Numărul stâlpilor este: 

a. 11 b. 10 c. 9 d. 12 

 

21. La un cros au participat 500 de băieți, iar fete cu 490 mai puține.  

Numărul băieților este mai mare decât al fetelor de …. ori. 

a. 10 b. 50 c. 15 d. 20 

 

22. 3 caiete costă 6 lei. 5 pachete a câte 10 caiete vor costa: 

a. 100 lei b. 50 lei  c. 300 lei  d. 33 lei  

 

23. Bunicul are un număr egal de găini și oi, în total fiind 48 de picioare. Oi sunt: 

a. 24  b. 12 c. 10 d. 8 

 

24. Lucia se gândește la un număr și îl adună cu triplul său, obținând 84.  

Treimea numărului la care s-a gândit Lucia este: 

a. 42 b. 21 c. 7 d. 12 

 

25. Descoperind regula, poți completa spațiul cu numărul: 

 

a.   78 

b. 110 

c.    97 

d. 100 

 

 

 

26. În dreapta unui număr de o cifră se scrie același număr.  

Numărul obținut este mai mare decât numărul inițial de …. ori: 

a. 2 b. 5 c. 11 d. 10 

 

27. Câte dreptunghiuri se pot număra în desenul alăturat? 
 

a. 4 

b. 5 

c. 7 

d. 6 

 

             1 

3                               

 

 

5                      66 

             22 
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28. Cristina are18 ani. Sora sa are jumătate din vârsta ei. Peste 5 ani ele vor avea împreună: 

a. 32 ani b. 35 ani c. 33 ani d. 37 ani 

 

29. La ora de educație fizică elevii clasei a III-a B au fost grupați câte 3. Silviu a observat 

că se află în grupa cu numărul 6 dacă se numără grupele din față și în grupa cu 

numărul 4 dacă se numără grupele din spate. În acea clasă sunt în total …. elevi. 

a. 30 b. 18 c. 27 d. 33 

 

30. Un concurs de matematică a durat 2 ore și 15 minute, acesta în minute însemnând: 

a. 95 minute b. 135 minute  c. 140 minute  d. 100 minute 
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