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CONCURSUL  NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID" 
02. 03. 2014 
Clasa a III-a 

SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI 
 
 
NOTĂ.Toate subiectele sunt obligatorii. La subiectul I există un singur răspuns corect 

.La subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III si IV se cer rezolvările 

complete. 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 este cel mai mic număr de trei cifre? 

        a)   101                     b)   100                        c)   102                                   d)   103 

(4p) 2) Câte numere verifică relaţia 205< x<214?   

        a)   7                          b)   8                           c)   9                                        d)   10 

(4p) 3) Care  număr dintre cele de mai jos este egal cu răsturnatul său? 

        a)   123                      b)   454                        c)   108                                   d)   307 

(4p) 4)   Cu cifrele 1; 3; 5 scrieţi toate numerele de trei cifre diferite. De câte ori aţi folosit 

cifra 1? 

        a)   2                           b)    4                           c)   6                                      d)   5 

(4p) 5)   Câte numere de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 1? 

        a)   1                           b)   0                            c)   2                                       d)   4 

 SUBIECTUL II ( 40p ) (Se scrie pe foaia de concurs doar rezultatul corespunzător) 

(4p) 1) Aflaţi din ce număr trebuie scăzut 184, pentru ca rezultatul obţinut să fie 257.
..........................................................................................................................................

(4p) 2) Dublul unui număr este 16. Care este numărul?.............................................................. 

(4p) 3) Scrieţi un număr cuprins între 270 şi 300, care să aibă cifra zecilor egală cu suma 
dintre cifra sutelor şi cifra unităţilor. 
......................................................................................................................................... 

(4p) 4) Sfertul unui număr este egal cu 5. Care este numărul? 
................................................................................................................................................

(4p) 5) Un caiet costă 2 lei, iar o carte costă de 6 ori mai mult. Cât costă împreună două 
caiete şi o carte?.............................................................................................................. 

(4p) 6) Peste 11 ani, vârsta mea va fi egală cu dublul celui mai mic număr de două cifre. Câţi 

ani am acum?................................................................................................................... 

(4p) 7) Scrieţi numărul care urmează în înşiruirea: 121; 232; 343; 454;.....................................

(4p) 8) Aflaţi valoarea termenului necunoscut din egalitatea: 

252 −  a =183................................................................................................................... 

(4p) 9) Scrieţi cel mai mic număr de patru cifre, scris cu cifre diferite..................................... 

(4p) 10)   Scrieţi numărul de trei ori mai mic decât 21..................................................................
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 SUBIECTUL III ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei. 

 

     Un şir de 3 numere diferite este „tare” dacă este format din numerele  1, 2, 3, 4, 5 şi are 

proprietatea că suma celor 3 numere este număr par. Un şir de 3 numere diferite este „slab” dacă 

este format din numerele  1, 2, 3, 4, 5 şi are proprietatea că suma celor 3 numere este număr 

impar. De exemplu, şirul 1, 3, 2 este „tare”, şirul 3, 1, 5 este „slab”, şirul 1, 5, 4 este „tare” iar 

şirul 5, 2, 4 este „slab”. Două şiruri sunt egale, dacă au aceleaşi numere, scrise în orice 

ordine. De exemplu, şirurile 1, 3, 2 şi 1, 2, 3 şi 2, 1, 3 şi 2, 3, 1 şi 3, 1, 2 şi 3, 2, 1 sunt egale. 

(4p) a) Cum este şirul  3, 4, 2?........................................................................................................ 

(4p) b) Cum este şirul  3, 5, 2 ?.......................................................................................................... 

(2p) c) Scrieţi două şiruri „tari” care conţin cifra 3.............................................................................. 

(2p) d) Scrieţi două şiruri „slabe” care conţin cifra 5............................................................................. 

(1p) e) Câte şiruri „tari” conţin cifra 1?................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

(1p) f) Câte şiruri „slabe” conţin cifra 2?................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

(1p) g) Câte şiruri „tari” există în total?......................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

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

  Într-un pătrat ca în Fig. 1  completăm pătrăţelele mici cu numerele 1,2,3 fiecare de 3 

ori. Numerele sunt aşezate pe linii(↔ ) şi pe coloane ( ). Spunem că un pătrat este 

„alb” dacă suma elementelor de pe fiecare linie este aceeaşi, un pătrat este „roşu” 

dacă suma elementelor de pe fiecare coloană este aceeaşi şi un pătrat este „verde” dacă suma 

elementelor de pe fiecare linie şi fiecare coloană este aceeaşi. 

 (4p) a) Câte pătrăţele are pătratul din Fig.1?....................................................................................... 

 (4p) b) Cât este rezultatul calcului ( )1 2 3 3+ + × ?.......................................................................... 

 (2p) c) Cât este suma elementelor pe o linie într-un pătrat „alb”?...................................................... 

 (2p) d) Este pătratul din Fig.1 „alb”, „roşu” sau „verde”?................................................................... 

 (1p) e) Completaţi cu numere pătratul alăturat, astfel încât  
să obţineţi un „pătrat alb” care nu este şi „pătrat roşu”.   

 (1p) f) Completaţi cu numere pătratul alăturat, astfel încât 
 să obţineţi un „pătrat roşu” care nu este şi „pătrat alb”.           

 (1p) g)  Completaţi cu numere pătratul alăturat, astfel încât să obţineţi un „pătrat verde”.                   

Test alcătuit de prof Lavinia Savu, Paul Dumitrescu, Gheorghe Stoenescu şi Jeniţa Cheptanariu 


