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SUBIECTE PENTRU CLASA a VI-a 

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

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

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

 

1. Un grup de 15 elevi însoțiți de profesorul lor trebuie să traverseze un râu. La mal e ancorată o barcă în care 

încap numai 4 persoane. Câte drumuri trebuie să facă excursioniștii pentru a traversa toți pe malul celălalt? 

(10 puncte) 

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

 

2. Care casă lipsește de pe rândul al treilea? (10 puncte) 

 

 

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

 

 

3.  Mătușa mea Ana, este sora mamei mele. Maria este sora Anei, dar 

nu îmi este mătușă. Cine este Maria? (10 puncte) 

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

  

4. Andrei are 15 mașinuțe albe, roșii și verzi. Numărul mașinuțelor 

albe este de 7 ori mai mic decât numărul mașinuțelor roșii. Care este numărul mașinuțelor verzi? (10 

puncte) 

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

 

5. Privește cu atenție imaginea cu șirul de numere și alege răspunsurile corecte. (10 puncte) 

 

a) În formele geometrice care au unghiuri sunt scrise numai numere pare. 

b) Numerele înscrise în cercuri sunt divizibile cu 3. 

c) Numerele impare sunt înscrise numai în pătrate. 

d) Numerele pare sunt înscrise numai în triunghiuri. 

e) Numerele care se împart exact la 2 sunt înscrise în triunghiuri și în cercuri. 
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Răspuns: ................................................. 

 

6. Ce figură nu se potrivește cu celelalte? (10 puncte) 

 

 

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

 

7. La școală are loc o întrecere sportivă. În program este trecută și proba 

de alergări de 100 m. Suzana nu aleargă așa repede precum Clara. 

Brândușa nu aleargă așa de repede ca Suzana. Din cele trei prietene, care 

va ajunge ultima la terminarea cursei? (10 puncte) 

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

 

8.  Ce sumă obții dacă aduni toate cifrele? (10 puncte) 

 

 

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

 

 

9. Ce literă urmează în seria A X Y B X Y C X Y?  (10 puncte) 

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

 

 

 

10.  Un copil de 11 ani și-a serbat până acum ziua de naștere de două ori: la 4 ani și la 8 ani. Pe ce dată s-a 

născut? Când își va serba iar ziua de naștere? (10 puncte) 

Răspuns: .......................................................................................................................... 
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BAREM CLASA a VI-a 

1. = 10 puncte 

Răspuns: 9 drumuri 

2. = 10 puncte 

Răspuns: C 

3. = 10 puncte 

Răspuns: mama mea 

4. = 10 puncte 

Răspuns: 7 mașinuțe verzi 

5. = 10 puncte ( 3 răspunsuri corecte * 3,3 puncte) 

Răspuns: b, c, e 

6. = 10 puncte 

Răspuns: C 

7. = 10 puncte 

Răspuns: Brândușa 

8. = 10 puncte 

Răspuns: 50 

9. = 10 puncte 

Răspuns: D 

10. = 10 puncte (2 răspunsuri * 5 puncte fiecare) 

Răspuns: S-a născut în 29 februarie. Va serba ziua la 12 ani, adică peste 4 ani. 

 

 

PUNCTAJ TOTAL = 100 puncte 

 

 

 

 

 


