
CLASA a III-a 
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 

 I. (35 puncte) La exerciţiile 1-7 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

5p 1. Primul număr par mai mare decât 378 este: 
             A.  376                B. 370                 C. 379                D. 380 

5p 2. Numărul care are cea mai mare cifră a sutelor este: 
             A.  841                B. 409                 C. 394                D. 788 

5p 3. Suma dintre numărul 479 şi succesorul său este: 
             A. 959                 B. 957                 C. 859                D. 857 

5p 4. Numărul cu 39 mai mic decât 85 este: 
             A. 44                   B. 56                   C. 46                  D. 54 

5p 5. Fie numărul 47. Dacă schimbăm locul cifrelor, obţinem un număr mai mare cu: 
             A. 23                   B. 27                   C. 33                  D. 37 

5p 6. Scris cu litere, numărul 231 este:  
             A. două sute treizeci      B. trei sute douăzeci şi unu      C. treizeci şi unu      D. două sute treizeci şi unu 

5p 7. În exerciţiul 83 – 27 – 10 – 15 – 32 – 9 = 0, pentru a obţine rezultatul dat, unul dintre numere şi semnul din faţa 
lui trebuie şterse. Număr care trebuie şters este:  

             A. 27                   B. 32                    C. 10                  D. 9 
 

 II. (35 puncte) Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate. 

5p 
1. Un număr este cu 2 mai mic decât un altul. Diferenţa dintre cele două numere este egală cu .... 

 
5p 2. Diana a fost în tabără timp de 2 săptămâni, iar Radu timp de 10 zile. Cel care a stat mai mult în tabără este .... 

 
5p 3. Rezultatul calculului 76  este egal cu … . 8 80+ −

 
5p 4. Dacă:  a + b + c = 99,  a = 100 – 50 + 3  şi  c + a = 89, atunci a b− = .... 

 
5p 5. Scrieţi numerele din 2 în 2, începând de la 17. Al şaptelea număr aflat după numărul dinaintea lui 31 este egal cu .... 
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5p 6. Simona a avut de rezolvat exerciţiul: 37 – 10 + 2. Din neatenţie, a înlocuit semnul minus cu semnul plus, obţinând 
astfel un rezultat mai mare cu … decât cel corect. 

 
5p 7. O caisă şi 2 prune cântăresc cât un măr. 3 prune cântăresc cât o caisă. Un măr şi o prună cântăresc cât o gutuie. 

Un număr de ... prune cântăresc cât o gutuie. 

 
 

 III. (20 puncte) Scrieţi rezolvările complete. 

4p 1. Cu cât trebuie mărită cu diferenţa dintre cel mai mare număr natural par de 3 cifre şi cel mai mic număr natural 
impar de 2 cifre diferite dacă vrem să obţinem predecesorul numărului 990? 

 
 2. Într-o familie sunt trei fraţi. Andrei este mai mare decât Dan, dar mai mic decât Sorin. Fiecare dintre fraţi este cu 

acelaşi număr de ani mai mic decât următorul. (Se consideră ani împliniţi, exprimaţi prin numere naturale diferite 
de zero.) 

4p a) Scrieţi numele celor trei fraţi în ordinea descrescătoare a vârstei lor. 

4p b) Dacă mijlociul are 5 ani, care este suma vârstelor celor trei fraţi? 

4p c) Care este vârsta maximă pe care ar putea să o aibă cel mai mare dintre fraţi? 

 
4p 3. Împărţiţi tabelul de mai jos în patru părţi egale ca mărime, astfel încât suma numerelor din fiecare parte să 

    fie 33. 

8 1 15 7 11 4 5 10 

 9 14 2 10 6 13 3 14 

 

       
 
Total punctaj maxim 100 puncte. 
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