
OLIMPIADA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR „AI CARTE, AI PARTE” 

 

MATEMATICĂ – CLASA a III-a 

 

VARIANTA 3 

 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru efectiv: 60 minute 

 

SUBIECTELE 1-12 

Fiecare exercițiu are o singură variantă de răspuns corectă. Pentru fiecare exercițiu corect 

rezolvat se obțin 5 puncte. 

 

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1.Cel mai mare număr natural par de trei cifre distincte:  

 

a) 980                       b) 896                            c) 986                          d) 998 . 

 

2.Din ce număr scădem triplul numărului 100 pentru a obţine jumătatea numărului 50? 

 

a) 320                       b) 345                             c) 225                          d) 325 

 

 3.La  olimpiada sportivă au participat, dintr-o țară, 115 fete și cu 118 băieți mai mulți decât 

dublul numărului fetelor. Numărul  total al sportivilor participanți din această țară este: 

a)  348                       b) 463                            c) 233                          d) 453 

4.Sfertul numărului  „x” este egal cu dublul numărului 4. Numărul „x” este: 

a)  24                         b) 16                              c) 8                               d) 32 

5.  Numărul cu 2019 mai mic decât cel mai mare număr scris cu 4 cifre pare diferite este: 

 

 a) 7632  b) 7865      c) 6623                  d) 9661.  

 

6. Însumează patru numere consecutive, știind ca al doilea număr este cel mai mare 

număr de trei cifre identice:  

  a) 4002                       b) 2019     c) 3162         d) 3998 

7.Dacă Victor a rezolvat câte 6 probleme pe zi, câte probleme a rezolvat în luna ianuarie? 

   a) 168;                         b) 268                          c) 185                          d)186 



8. Care este numărul natural de trei cifre consecutive care adunat cu răsturnatul său dă suma 

888? 

   a) 345                            b) 123                         c) 234                         d) 4569 

 

9.Andrei și Ana au 23 de cărți. Câte cărți are Andrei dacă Ana are de patru ori mai multe cărți și 

încă 3? 

    a) 3                                 b)16                             c)7                              d) 4                             

10.Jumătatea numărului 18 este egală cu sfertul numărului a. Dublul lui a este:  

 

a) 56                            b) 406                           c) 124                          d) 72 

 

11. Numărul a este jumătatea sfertului lui b. Afla numărul b știind că numărul a este cel mai mic 

număr format din trei cifre consecutive. 

 

     a )984                              b)246                              c)345                        d)100  

 

12.Deschid o carte la întâmplare și adun numerele scrise pe cele două pagini. Obțin suma 93. Ce 

număr este scris pe pagina din dreapta:  

      a)  46                              b) 47                                c) 40                        d) 45 

SUBIECTELE 13 – 15 

 Rezultatele obținute se completează pe spațiile punctate. Fiecare răspuns corect 

valorează câte 10 puncte. 

13. Suma a trei numere este 67. Dacă din fiecare se scade acelaşi număr se obţin  

     numerele: 24, 13, 6.  

 

                Cele trei numere sunt: ......................., ............................, .......................... 

 

14. Într-o cutie sunt bile albe, verzi și galbene. Se știe că 40 nu sunt verzi, 55 nu sunt galbene, iar 

45 nu sunt albe. În cutie sunt .......... bile verzi. 

 

15. Bunicul Anei și-a sărbătorit ziua de naștere de 17 ori. Câți ani poate avea  maxim bunicul? 

         ………ani 

 

 



Barem de corectare pentru clasa a III-a 

 
Oficiu ............................................................................................................................10 puncte 

 

Subiectul I (60 puncte) 

c 

  2. d   

  3. b 

  4. d  

  5. c 

  6. d 

  7. d 

  8. a      

  9. d 

10. d    

11. a    

12. b  

........................................................................................... .................................. 12 x5= 60 puncte 

 

 

Subiectul al II-lea  (30 puncte) 



   32, 21,14.................................................................................................................... 10 puncte 

30 ……………….…………………………………………………………...……..10 puncte

15.   71 ani………………………...…………………………………………………...…10 puncte 

 

Totalpuncte 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


