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Să ne pregătim pentru concurs! 

– Clasa a III-a – 
 

EXERCIȚII REZOLVATE 
 

1. Bifați răspunsul corect la întrebarea: ce piesă este în spatele pomului? 
 

 

 
Rezolvare: 

Privim imaginea și observăm că avem: omuleț negru-omuleț roșu-omuleț 

galben-omuleț verde-omuleț albastru-omuleț negru etc. În dreptul copacului 

observăm ca lipsește omulețul dintre cel verde și cel negru, deci omulețu de 

culoare albastru.  

Răspunsul corect este E. 

 

2. Priviți cu atenție imaginea de mai jos, rezolvați problema pe caiet și 

bifați răspunsul corect. 

 

A. 1  B. 2      C.  3         D.  5  E. 8 



 
 

 

 

Rezolvare: 

Scriem toate cifrele din imagine: 

1     1     2     2     2     3     5     5     5     5     8     8     8 

Observă că avem 13 cifre. Cifra de la mijloc va fi a șaptea cifră numărând 

de la începutul șirului, adică 5. 

Deci, răspunsul corect este D. 

 

3. Priviți cu atenție imaginea de mai jos, rezolvați problema pe caiet și 

bifați răspunsul corect. 

 

A. 9  B.  3      C.  8         D.  12  E. 5 

Rezolvare: 

Broscuța a prins de 2 ori mai mulți pești decât câinele, adică:  

4 pești  2 = 8 pești 

Broscuța împreună cu câinele au pescuit: 

4 pești + 8 pești = 12 pești 

Acum putem calcula câți pești a prins vulpea: 

15 pești – 12 pești = 3 pești 

Deci, răspunsul corect este A. 

 



 
 

 

 

 

EXERCIȚII PROPUESE 
 

Rezolvați exercițiile de mai jos și spuneți care este răspunsul corect! 
 

1. Priviți cu atenție imaginea de mai jos, rezolvați problema pe caiet și 

bifați răspunsul corect. 
 

 

A. 5 kg     

B. 8 kg       

C. 18 kg         

D. 3 kg   

E. 15 kg 

 
 

2. Priviți cu atenție imaginea, rezolvați problema și bifați răspunsul corect. 

 
A. 23     B. 12   C. 18       D. 30          E. 0 

 

 

3. Într-o pușculiță erau 20 de lei. Am adăugat 2 monede de 

50 de bani și 10 monede de 10 bani.  

Ce sumă este acum în pușculiță? 

A. 21 lei  B. 22 lei          C. 32 lei     D. 220 lei  E. 31 lei 

 



 
 

 

 

4. Priviți cu atenție imaginea și aflați cine a dormit cel mai mult. 
 

     A.    B.    C.           D.       E. 

 

 

 
 

 

 

5. Priviți vitrina cu jucării de mai jos. 

 

Știind că jucăriile din vitrină costă împreună 50 de lei, cât costă mașinuța? 

A. 10 lei    B. 12 lei  C. 43 lei     D. 7 lei  E. 50 lei 

 
Răspunsuri: 

 1. E (3 kg  5 = 15 kg) 

 2. C (30 – 12 = 18 inele) 

 3. B (2  50 + 10  10 = 200 bani = 2 lei; 20 lei + 2 lei = 22 lei) 

 4. E (1055 – 1015 = 55 min – 15 min = 40 min) 

 5. D (50 lei – (12 lei + 8 lei + 9 lei + 14 lei) = 7 lei)   

 


