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CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „MATE-MAXI”-ediţia a VII-a 

Clasa a III-a 

8.12.2018 

 

 

Varianta 2 

      Rezolvă subiectele de mai jos pe foaia de concurs: 

 

1. Găseşte regula şi află suma celor două numere naturale care trebuie puse  

în locul literelor a şi b. 

 

 

23 puncte 

 

2. Câte numere cuprinse între 200 şi 500 au suma cifrelor 5? 

27 puncte 

 

3. Care este cel mai mic număr impar de 4 cifre diferite cu suma cifrelor 

23? Dar cel mai mare? 

10 puncte 

 

4. În livada bunicului se află 6 gutui plantaţi pe un singur şir, la distanţe  

egale unul faţă de celălalt. Dacă de la primul la al patrulea gutui sunt 24 de 

metri, câţi metri sunt de la primul la ultimul gutui?  

10 puncte 

 

5. Maxi are într-o pungă 90 de bile roşii, albe şi verzi. Numărul bilelor roşii  

este de 7 ori mai mic decât numărul bilelor albe. Ştiind că 81 de bile nu sunt 

roşii, să se afle de câte ori este mai mare numărul bilelor verzi decât numărul 

bilelor roşii. 

20 puncte 

 
Notă: Pe foile de concurs se vor scrie rezolvările complete. 

               Toate subiectele sunt obligatorii. 

               Se acordă 10 puncte din oficiu. 

               Timp de lucru: 90 minute 

 

10 82 6  3 30 3  10 64 2  a 51 b 
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CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „MATE-MAXI” 

Clasa a III-a 

8.12.2018 

Barem de corectare 

 

Varianta 2 

1. 23 puncte (10p+10p+3p) 

Suma cifrelor scrise bolduit reprezină numărul din stânga lui, iar diferenţa aceloraşi 

cifre reprezintă numărul din dreapta. Deci, a= 5+1, a=6, (10p) iar b= 5-1, b=4 (10p) 

Suma dintre a şi b: a+b=6+4, a+b=10   (3p) 

 

2. 27 puncte (9x3p) 

 

Numerele care respectă condiţiile date sunt: 203, 212, 221, 230, 302, 311, 320, 401 şi 

410. 

Răspuns: 9 numere 

 

3. 10 puncte (2x5p) 

 

1589- numărul mic,  9851- numărul mare 

Se acordă punctaj parţial pentru fiecare cifră scrisă corect. 

 

4. 10 puncte (2x5p) 

 

/___/___/___/___/___/ 

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

        24 m 

Se observă că de la primul la al patrulea gutui sunt 3 intervale care însumează 24 m. 

Distanţa dintre 2 gutui:  24:3=8 (m) 

De la primul la al şaselea gutui sunt 5 intervale a câte 8 metri fiecare, deci,  

5x8= 40(m) 

 

5. 20 puncte (5x4p) 

 

Numărul bilelor roşii:   90-81=9 

Numărul bilelor albe: 7x9=63 

Numărul bilelor albe şi roşii: 63+9= 72 

Numărul bilelor verzi: 90-72=18 

Numărul bilelor verzi este de două ori (18:9=2) mai mare decât numărul bilelor roşii. 

 

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Se ia în calcul orice rezolvare completă şi corectă. 


