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SUBIECTE PENTRU CLASA a III-a 

Nume și prenume elev: ........................................................................................................ 

Unitatea de învățământ: ..................................................................................................... 

Cadrul didactic coordonator: ............................................................................................. 

 

1. Care este cel mai mare număr de trei cifre distincte care se poate scrie cu cifrele 5, 4, 2, 6, 1? (10 puncte) 

Răspuns: .......................................... 

 

2. Câte pătrate sunt în figura alăturată? (10 puncte) 

 

Răspuns: .......................................... 

 

 

3. Scrie toate numerele de două cifre care îndeplinesc în același timp condițiile: se împart exact la 7 și au suma 

cifrelor 10. (10 puncte) 

Răspuns: .......................................... 

 

4.  Știind că un sac plin cântărește 50 kg și că din sacul desfăcut s-au luat 15 kg, urmărește cu atenție imaginea 

și află câte kg cântărește purcelul. (10 puncte) 

 

 

Răspuns: .......................................... 

 

 

 

 

5. Care este cel mai mic număr de forma ab astfel încât a+b=13?  (10 puncte) 

Răspuns: .......................................... 

 

6. La o florărie s-au adus patru tipuri de flori: crini, garoafe, iriși, crizanteme, în total 572 flori. Dintre acestea 

210 nu sunt crini, 142 nu sunt garoafe, 100 sunt iriși, iar 120 sunt crizanteme. Câte garoafe sunt? (10 puncte)            

Răspuns: .......................................... 
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7.  Completează careul astfel încât suma pe fiecare linie, pe fiecare coloană și pe fiecare dintre cele două 

diagonale să fie 34. (10 puncte) 

 

 

Răspuns: ....................................................... 

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

 

8. Află numărul de trei cifre știind că suma cifrelor este 20, suma primelor 

două cifre este 15, iar diferența ultimelor două este 3. 

Răspuns: .......................................... 

 

9.  Găsește umbra corectă pentru fiecare set de mingi. (10 puncte) 

 

 

 

Răspuns: .............................................................. 

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

 

 

 

 

10.  Un copac are trei ramuri mari. Fiecare ramură mare se desface în trei ramuri medii, iar fiecare ramură 

medie se desface în trei ramuri mici. Câte frunze are copacul, dacă pe fiecare ramură mică sunt câte trei 

frunze? (10 puncte) 

Răspuns: .......................................... 
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BAREM CLASA a III-a 

 

1. = 10 puncte 

Răspuns: 654 

2. = 10 puncte 

Răspuns: 13 

3. = 10 puncte 

Răspuns: 28 

4. = 10 puncte 

Răspuns: 135 kg 

5. = 10 puncte 

Răspuns: 49 

6. = 10 puncte 

Răspuns: 210 garoafe 

7. = 10 puncte ( 8 numere * 1,25 puncte fiecare) 

Răspuns: a=15, b=3, c=16, d=4, e=8, f=13, g=7, h=2 

8. = 10 puncte 

Răspuns: 785 

9. = 10 puncte (4 numere * 2,5 puncte fiecare) 

Răspuns: 1-7, 4-2, 5-6, 8-3 

10. = 10 puncte 

Răspuns: 81 frunze 

 

 

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL=100 puncte 

 

 

 

 


