
OLIMPIADA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR “AI CARTE, AI PARTE” 

MATEMATICĂ - CLASA A III-A  

VARIANTA II 

 

 

1.Dacă din suma numerelor 4 873 şi 2561 luăm diferenţa numerelor 8 676 şi 5 497 obţinem: 

a. 4254; b. 4344;   c. 4255;    d. 4055. 

2. Numărul cu 2313 mai mare decât cel mai mic număr scris cu 4 cifre pare diferite este: 

a. 8888; b. 2005; c. 6799; d. 4359 

3. Câte numere de două cifre au produsul cifrelor egal cu 18? 

a. 3; b. 1; c. 4; d. 6. 

4.Câte numere de patru cifre încep cu 72... și se termină cu 7? 

a. 4; b. 10; c. 14; d. 3. 

5.Rezultatul calculului ( 9 x 3 : 3 + 40 : 8 ) : 2 + 818 este: 

a. 1008; b. 696; c. 825; d. 338. 

6.Dacă adun numărul 2338 cu unul dintre vecinii săi pari, voi obține suma: 
 

a. 4677; b. 4675;   c. 4672;     d. 4674. 

7.Suma dintre cel mai mic număr de trei cifre identice și cel mai mare număr de trei cifre  

impare diferite este: 

a. 1097; b. 1108; c. 1086; d. 246. 

8.Alin, Dan și Marcel au împreună 35 de ani. Peste câți ani cei trei vor avea împreună 44 de  

ani? 

a. 4 ani; b. 3 ani; c. 6 ani; d. 9 ani. 

 

 



9.Carmen citește în prima zi o pagină dintr-o carte, în a doua zi două pagini, în a treia zi trei  

pagini și așa mai departe. În a câta zi va termina de citit cartea care are 45 de pagini? 

a. 5; b. 9; c. 19; d. 7.   

10.Delia a primit de ziua ei o carte cu povești. Pe ultima pagină era scris numărul 119. 

Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea ei?  

a. 246; b. 249; c. 199; d. 189. 

11.Mă gândesc la un număr a, îi adaug 125 și aflu succesorul numărului 702. Care este  

numărul a? 

a. 703; b. 828; c. 578; d. 827. 

12.Maria avea 7 ani când s-a născut Ana. Peste 5 ani, Maria va fi mai mare decât Ana cu: 

       a. 12 ani;              b. 10 ani;                    c. 20 ani;                  d. 7ani. 

13.Suma a trei numere este 7 934. Dacă suma primelor două este 4 035, iar a ultimelor două  

6 698, atunci suma dintre primul număr și al treilea este ………………………………….. 

 

14.Într-un coş sunt 23 de mere, iar în alt coş sunt 17 mere. Trebuie mutate din al doilea coş în 

primul coş, astfel încât în primul coş să fie un număr de mere de 4 ori mai mare decât numărul de 

mere rămase în al doilea coş un număr de ………………………………………mere. 

 

15.Pentru un cămin de copii se strâng 108 pachete de fidea. Ce greutate au acestea daca 263 

pachete au cu 20 kg mai mult decât 253 pachete.  

Cât cântăresc 108 pachete?................................................................. 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE CORECTARE 

MATEMATICĂ 

CLASA A III-A  

VARIANTA II 

 

 

 

Întrebare Variantă 

corectă 

Punctaj 

1.  c 5 

2.  d 5 

3.  c 5 

4.  b 5 

5.  c 5 

6.  d 5 

7.  c 5 

8.  b 5 

9.  b 5 

10.  b 5 

11.  c 5 

12.  d 5 

13.  5135 10 

14.  9 10 

15.  216 10 

Total   90+10 

 

 


