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Nume, Prenume Clasa Şcoala Localitatea Judeţ Telefon E-mail 

       

CONCURSUL  NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID" 
03. 02.  2013 

Clasa a III -a  
NOTĂ. La subiectul I fiecare exerciţiu are un singur răspuns corect . La subiectul II se scrie numai răspunsul 
fiecărui  exerciţiu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru efectiv 2 ore.     

 SUBIECTUL   I ( 20p)  

  La exerciţiile 1, 2, 3, 4 şi 5 încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 

(4p) 1) Care dintre numerele de mai jos conţine numai cifrele 2 şi 4? 

        a)   12                      b)   17                           c)   16                                  d)   24 

(4p) 2) Care număr este mai mic decât 438 ? 

        a)   438                    b)   439                       c)   437                              d)   440 

(4p) 3) Care dintre numerele următoare este cel mai depărtat de 200 ? 

        a)   9                      b)   100                        c)   300                             d)   250 

(4p) 4)   Câte numere sunt mai mari ca 299 şi mai mici ca 311? 

        a)   11                    b)    12                         c)   13                              d)   15 

(4p) 5)   Câte numere de trei cifre au toate cifrele egale ? 

        a)   9                       b)   10                         c)   8                                d)   11 

 SUBIECTUL II ( 40p ) Rezolvaţi exerciţiile de mai jos pe spaţiile punctate corespunzătoare. 

(4p) 1) Scrieţi numărul care adunat cu 21 dă 200................................................................................ 

(4p) 2) Scrieţi numărul din care, dacă scădem 200 obţinem 705 .......................................................... 

(4p) 3) Scrieţi rezultatul produsului 4 3 .................................................................. 

(4p) 4) Scrieţi dublul numărului 7....................................................................................................... 

(4p) 5) Scrieţi rezultatul calculului 2 3 3 2   .............................................................................. 

(4p) 6) Calculaţi suma dintre 7 şi triplul lui................................................................................ 

(4p) 7) Scrieţi diferenţa dintre 20 şi dublul lui 8............................................................. 

(4p) 8) Aflaţi termenul necunoscut din egalitatea 5 15a  .......................................................... 

(4p) 9) Scrieţi toate numerele de trei cifre, care au suma cifrelor 2...................................................... 

(4p) 10) Scrieţi cel mai mic număr de trei cifre, care are suma cifrelor 9............................................. 
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 SUBIECTUL III ( 15p )Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei. 

 Într-un joc, o zână are trei coşuri cu mere: A , B şi C . Printr-o magie, zâna alege două coşuri, ia 

dintr-un coş şi mută în celălalt atâtea mere încât să dubleze numărul de mere în coşul în care a 

mutat . De exemplu, dacă A are 10 mere, B are 30 de mere şi C are 50 de mere, ea face o magie 

prin care să mute 10 mere din B în A şi apoi încă o magie prin care să mute 20 de mere din A în 

B ,golind astfel coşul A. Merele nu pot fi mutate dintr-un coş în altul decât utilizând magii. 

(4p) a) Câte mere au cele 3 coşuri din exemplul dat împreună?............................................................ 

(4p) b) Câte mere va avea fiecare din coşurile A, B şi C după prima magie din exemplul dat? ........... 
........................................................................................................................................................... 

(2p) c) Câte mere va avea fiecare din coşurile A, B şi C după a doua magie din exemplul dat?............ 
........................................................................................................................................................... 

(2p) d) Câte mere au cele 3 coşuri împreună, după cele două magii din exemplu?................................ 

(1p) e) Se poate ca, aplicând o singură magie, zâna să golească unul dintre coşuri, dacă ele au numere 
diferite de mere?............................................................................................................................... 

(1p) f) Ce magii trebuie să facă zâna pentru a goli un coş, dacă A are 3 mere, B are 6 mere şi C are 9 
mere?................................................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................................... 

(1p) g) Ce magii trebuie să facă zâna pentru a goli un coş, dacă A are 3 mere, B are 4 mere şi C are 5 
mere?.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 SUBIECTUL IV ( 15p )Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei. 

 Pinocchio primeşte în dar de ziua sa un joc. Acesta conţine 100 de tăbliţe de lemn, albe pe o faţă 

şi roşii pe cealaltă. Pe feţele albe apar scrise numerele 1, 2, 3,...,100.  Pe faţa roşie este scrisă 

diferenţa dintre numărul de pe faţa albă şi suma cifrelor acelui număr. De exemplu, cartea care 

are pe faţa albă numărul 2, are pe faţa roşie 0 2 2  . Cea care are pe faţa albă numărul 93, are 

pe faţa roşie numărul  81 93 9 3   . Vom numi numere fermecate  numerele scrise pe faţa 

roşie a fiecărei tăbliţe. 

(4p) a) Scrieţi numărul fermecat, de pe tăbliţa care are pe faţa albă numărul 3................................... 

(4p) b) Scrieţi un număr fermecat care are 2 cifre, diferit de 81............................................................. 

(2p) c)   Scrieţi un număr de o cifră care nu este fermecat...................................................................... 

(2p) d)  Scrieţi un număr de 2 cifre care nu este fermecat..................................................................... 

(1p) e)   Explicaţi de ce numărul 50 nu este  fermecat........................................................................... 

(1p) f)   Care dintre numerele   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  sunt fermecate?Explicaţi............ 

 .......................................................................................................................................................... 

(1p) g)   Care dintre numerele de la 1 la100 sunt mai numeroase: cele fermecate sau cele care nu sunt 

fermecate? Explicaţi......................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

Test alcătuit de  Lavinia Savu, Adela Marin şi Victoria Toader 


