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Focşani, 1 noiembrie 2014 

 

Clasa a III-a 

               

Soluţii şi barem de corectare 

 

SUBIECTUL I 

a) Se consideră numerele 137, 256, 301. Folosind fiecare număr o singură dată și operațiile de 

adunare și scădere să se găsească toate rezultatele posibile. 

b) Să se reconstituie adunarea, găsind toate posibilitățile: ∆□○ = ○□∆  + 693, știind că ∆, 

□ și ○ reprezintă cifre diferite, iar □ este cifră pară. 

SOLUȚIE 

a)  Rezultatele posibile sunt: 694301256137 =++ ; 92301256137 =−+ ; 

420137301256 =−+ ;     182256301137 =−+   (4p) 

Celelalte posibile adunări/scăderi conduc către unul din rezultatele precedente    (1p) 

b) Soluțiile sunt: 693108801 += , 693128821 += , 693148841 += , 693168861 +=    (2p) 

693209902 += ; 693249942 += ;  693269962 += ;  693289982 +=     (2p) 

 

SUBIECTUL II 

Din școala noastră au plecat în vacanță în tabere la munte și la mare 145 de elevi, din care 75 

au fost băieți. 22 de elevi, din care 10 fete, au fost și la mare și la munte. 65 de elevi au fost 

numai la mare, iar 43 de fete au fost la munte. 

a) Câte fete au fost la mare? 

b) Câți băieți au fost numai la munte? 



SOLUȚIE 

a) 7075145 =−  fete total 

331043 =−  fete numai la munte 

373370 =−  fete la mare                                     (4p) 

b) 8065145 =−  elevi la munte 

582280 =−  elevi numai la munte 

253358 =−  băieți numai la munte                      (5p) 

 

SUBIECTUL III 

Andrei și Radu scriu pe o foaie de caiet numerele de la 16 la 88. Andrei scrie numerele 16, 18, 

20 și așa mai departe, iar Radu pe celelalte 17, 19, 21 și restul. Andrei scrie cu un pix albastru, 

iar Radu cu un pix roșu. 

a) De câte ori apare cifra 2? 

b) De câte ori apare cifra 4 scrisă cu albastru? 

c) Care sumă este mai mare și cu cât, suma cifrelor scrise cu roșu sau a celor scrise cu 

albastru? 

SOLUȚIE 

a) Cifra 2 apare în: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, 72, 82, de 17 ori (2p) 

b) Cifra 4 cu albastru apare în: 24, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 64, 74, 84, de 12 ori   (3p) 

c) Au fost scrise 37 numere albastre și 36 numere roșii   (1p) 

Pentru fiecare pereche de numere consecutive 16,17;  18,19; suma cifrelor roșii este cu 1 mai 

mare.   (1p) 

Până la 86,87 diferența este de 36 în favoare roșiilor    (1p) 

208836 =−−  mai mare suma roșie   (1p) 

 


