
 
 

 

 

 

 

 

 

Să ne pregătim pentru concurs! 

– Clasele III-IV – 
 

EXERCIȚII REZOLVATE 
 

1. Într-un restaurant, de obicei, aperitivul costă 4 euro, felul principal costă 

9 euro, iar desertul costă 5 euro. Oferta de meniu de astăzi, care conține aperitiv, 

fel principal și desert, costă 15 euro. Cât economisește o persoană care comandă 

acest meniu astăzi, spre deosebire de una care le comandă separat? 

A. 3 euro B. 0 euro C. 1 euro D. 18 euro E. 33 euro 
 

Rezolvare:  

Calculăm cât costă dacă comandăm separat cele trei feluri de mâncare: 

4 euro + 9 euro + 5 euro = 18 euro 

Diferența este de? 

18 euro – 15 euro = 3 euro 

Răspunsul corect este A. 

 

2. O lecție de 40 de minute începe la ora 11:50. Exact la mijlocul lecției, pe 

geam a intrat o pasăre. La ce oră s-a întâmplat acest eveniment? 

A. 11:45 B. 12:30 C.  12:10  D. 12:00 E. 12:45 
 

Rezolvare: 

Deoarece lecția durează 40 minute, jumătate înseamnă 20 

de minute. Deci: 

11:50 + 20 minute = 12:10 

Răspunsul corect este C. 

 



 
 

 

 

3. Miriapodul Eva are 100 de picioare. Ieri, ea a cumpărat 16 perechi de 

pantofi noi și s-a și încălțat cu ei. I-au rămas însă desculțe 14 picioare. Câte 

picioare încălțate avea Eve înainte de cumpărături? 

A. 27 B.  20 C.  54 D. 70  E. 46 

Rezolvare: 

Câți pantofi a cumpărat miriapodul? 

16 · 2 = 32 pantofi 

Câte picioare avea încălțate Eva după cumpărarea 

pantofilor noi? 

100 – 14 = 86 picioare 

Câte picioare încălțate avea Eve înainte de cumpărături? 

86 – 32 = 54 picioare 

Deci, răspunsul corect este C. 

 

EXERCIȚII PROPUSE 
 

Rezolvați exercițiile de mai jos și încercuiește răspunsul corect! 

1. 2010 – 210 + 211 = ? 

A) 2010  B) 211  C) 2011  D) 1589  E) 2431 
 

2. Matei și Clara locuiesc într-un zgârie-nor. Clara locuiește cu 12 etaje 

deasupra lui Matei. Într-o zi Matei a fost invitat la Clara. După ce a parcurs 

jumătate din distanță, el a ajuns la etajul 8. La ce etaj locuiește Clara? 

A) 12  B) 14  C) 2  D) 6   E) 24 
 

3. Ce sumă de bani are Andrada în pușculiță, dacă a numărat: 14 bancnote de 

10 lei, 13 bancnote de 5 lei, 12 bancnote de 1 leu, 12 monede de 50 bani și 10 

monede de 10 bani? 

A) 61 lei  B) 224 lei  C) 124 lei  D) 217 lei  E) 700 lei 
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5. Eu am 10 ani, iar sora mea are cu 2 ani mai mult. Împreună, vârstele 

noastre reprezintă jumătate din vârsta mamei. Câți ani are mama? 

A. 22 B. 24 C. 20 D. 44  E. 34 

 

6. Excursia a durat exact 48 de ore. Am plecat vineri la ora 

20:00. Când ne-am întors? 

A. marți, ora 20:00 B. sâmbătă, ora 8:00 

C. duminică. ora 20:00 D. luni, ora 8:00 

E. vineri, ora 20:00 
 

7. Un greiere poate parcurge 3 laturi ale unui pătrat în  

6 minute. În câte minute poate parcurge în totalitate laturile 

pătratului? 

A. 7 min B. 8 min C. 12 min  

D. 18 min E. 20 min 



 
 

 

 

8. La fermă sunt 42 de animale: un câine, o pisică, găini, gâște și rațe. Sunt de 

3 ori mai multe rațe decât gâște. Pisica împreună cu găinile reprezintă jumătate 

din numărul tuturor animalelor. Câte rațe sunt? 

A. 5  B. 10 C. 14 D. 15  E. 20 

 

9. Produsul 60 · 60 · 24 · 7 reprezintă: 

A) numărul de minute din 7 săptămâni   

B) numărul de ore din 60 de zile 

C) numărul de secunde din 7 ore  

D) numărul de secunde dintr-o săptămână 

E) numărul de minute din 24 de săptămâni 
 

10. Acum doi ani, suma vârstelor celor două pisici, 

Tom și Tina, era de 15 ani. Acum, Tom are 13 ani. În 

câți ani Tina va împlini vârsta de 9 ani?  

A. 7            B. 2       C. 3     

D. 6  E. 5 
 

Răspunsuri: 

 1. C (2010 – 210 + 211 = 2011) 

 2. B (jumătate din distanța ce trebuie parcursă este de 6 etaje  6 + 8 = 14) 

 3. B ( 14  10 + 13  5 + 12  1 + 12  0,5 + 10  0,1 = 224 lei) 

 4. A  

 5. D (Sora mea are 10 + 2 = 12 ani  mama va ave2  (10 + 12) = 44 ani) 

 6. C (48 de ore înseamnă exact 2 zile  vom ajunge duminica la ora 20:00) 

 7. B (Greierele va parcurge o latură în 6 min : 3 = 2 minute  cele 4 laturi vor fi parcurse 

în 2 minute  4 = 8 minute)  

 8. A (Deoarece pisica și găinile reprezintă jumătate din numărul animalelor, adică  

42 : 2 = 21, înseamnă că gâștele + rațele + câinele = 21 animale. Mai departe vom folosi metoda 

grafică. 



 
 

 

 

 

 Observăm că numărul de gâște + numărul de rațe este egal cu 20  numărul de gâște 

este egal cu 20 : 4 = 5  la fermă sunt 5  3 = 15 gâște) 

 9. D (7 zile  24 de ore  60 de minute  60 de secunde)  

 10. C (Acum doi ani Tom avea 13 – 2 = 11 ani, deci Tina avea 15 – 11 = 4 ani. Acum Tina 

are 4 + 2 = 6 ani, deci peste 3 ani Tina va avea 9 ani) 

 


