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FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE 

 

ComPer – Matematică, Etapa naţională – 2021-2022, Clasa a III-a 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2021-2022 / ETAPA NAŢIONALĂ – 23 mai 2022 

COMPER – Matematică  
 

CLASA a III-a 
 

Numele:  .........................................................................................................................................................  
Prenumele: .....................................................................................................................................................  
Școala: .................................................................................................................. / Clasa: ............................ 
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al elevului: ..........................................................................  
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al profesorului mentor:.....................................................  

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

 
Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte. 

 
 

STANDARD 
 

1. Cel mai mic număr format din 4 cifre pare distincte este: 
 a. 1 024; b.  2 046; c. 2 468; d. 1 050. 
    
2. Suma dintre 999 și predecesorul său este: 
 a. 1 998; b. 1 997; c. 1 999; d. 2 000. 
 
3. Diferența dintre cel mai mic număr impar de patru cifre diferite și cel mai mare număr de trei 

cifre  este: 
 a. 20; b. 34; c. 24; d. 36. 
 
4. Treimea pătrimii numărului 36 este: 
 a. 3; b. 8; c. 2; d. 4. 
 
5. Dacă deîmpărțitul este 49, iar câtul este predecesorul lui 8, care este împărțitorul?
 a. 10; b. 7; c. 9; d. 5. 
 
6. Dacă îl adun pe a cu 2 005, obțin 3 000. Cât obțin dacă din a scad 900? 
 a. 1 990; b. 995; c. 95; d. 2 995. 
 
7. 6 caiete costă 24 de lei. Cât costă 3 pachete a câte 7 caiete fiecare? 
 a. 72 lei; b. 12 lei; c. 96 lei; d. 84 lei. 
 
8. Câte fracții subunitare au numitorul 7?       
 a. 10; b. 6; c. 7; d. 9. 
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9. Câte dreptunghiuri se pot număra în desenul alăturat?                 
 a. 5; b. 4; 
 c. 6; d. 3. 
 
10. Un concurs de matematică a durat 2 ore și 15 minute, însemnând: 
 a.  95 min; b. 140 min; c. 100 min; d. 135 min. 
 
11. Valoarea literei a din egalitatea a : a + a  2 – a : a + a  0 = 18 este: 
 a. 0; b. 1; c. 9; d. nu se poate afla. 
 
12. Ioana coace o brioșă timp de 20 de minute. În cât timp va coace 10 brioșe, dacă le pune la 

copt în același timp? 
 a. 20 min; b. 200 min; c. 150 min; d. 220 min. 
 
13. Maria are 18 ani, sora sa are vârsta egală cu o tremie din vârsta Mariei, iar fratele jumătate din 

vârsta Mariei. Câți ani vor avea împreună peste 3 ani? 
 a. 30 ani; b. 39 ani; c. 42 ani; d. 33 ani. 
 
14. Care este rezultatul calculului (48 : 8)  3 + 2  (50 – 25 : 5) = ? 
 a. 108; b. 98; c. 28; d. 30. 
 
15. Suma a două numere este 23, iar diferența lor este 3. Care este dublul numărului mai mare?        
 a. 0; b. 25; c. 26; d. 13. 
 
16. Câtul a două numere este 4, iar suma lor este 35. Care este predecesorul numărului mai mic? 
 a. 6; b. 7; c. 8; d. 28. 
 
 

EXCELENȚĂ 
 
17. Mihai, Alin și Denis au împreună 167 lei. Dacă fiecare cumpără un joc identic, lui Mihai îi 

rămân 43 de lei, lui Denis 46 de lei, iar lui Alin 45 de lei. Câți lei au avut împreună Alin și 
Denis? 

 a. 100 lei; b. 33 lei; c. 11 lei; d. 113 lei. 
 
18. Trei mere cântăresc cât o pară. Două gutui cântăresc cât șase pere. Câte mere cântăresc cât o 

gutuie? 
 a. 4; b. 5; c. 8; d. 9. 

 
 
 
 

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 




