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CONCURSUL  NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID" 
23  10  2010 

Clasa a III -a  
SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI 

NOTĂ. 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 transcrieţi pe foaia de concurs numai litera 

corespunzătoare răspunsului corect.  
  

(4p) 1) Care dintre următoarele numere are cifra zecilor 1? 

        a)   2010               b)   2100                      c)   1200                          d)   2541 

(4p) 2) Care este cel mai mic număr par de trei cifre,nu neapărat diferite, care se poate forma 

folosind cifrele 1, 2, 5? 

        a)   152                 b)   222                       c)  512                              d)   112 

(4p) 3) Câte numere de două cifre, care au cifrele egale, putem scrie? 

        a)   90                   b)   99                          c)   9                                 d)   81 

(4p) 4)   Care este cel mai mic număr de 3 cifre, care are suma cifrelor 9? 

        a)   108                 b)    207                       c)   414                           d)   711 

(4p) 5)    Câte numere de 2 cifre, în care cifra zecilor este 7, putem scrie ? 

        a)   6                     b)   9                          c)   10                                   d)  8 

 SUBIECTUL II ( 40p ) 

 (Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi rezultatul corespunzător) 

(4p) 1) Aflaţi valoarea sumei 210+120.......................................................................................... 

(4p) 2) Scrieţi cât este diferenţa dintre 29 şi 24........................................................................... 

(4p) 3) Scrieţi valoarea termenului necunoscut din expresia  ?+13=20.................................... 

(4p) 4) Scrieţi numărul cu 5 mai mic decât 29............................................................................. 

(4p) 5) Scrieţi succesorul numărului 9......................................................................................... 

(4p) 6) Scrieţi un număr de 3 cifre, cu cifrele ordonate crescător................................................ 

(4p) 7) Scrieţi un număr de două cifre care are cifra zecilor  4................................................... 

(4p) 8) Scrieţi un număr de 3 cifre care are suma cifrelor 2........................................................ 

(4p) 9) Aflaţi câte numere de două cifre conţin cifra1................................................................ 

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

(4p) 10) Scrieţi două numere impare care sa aibă diferenţa 2........................................................ 
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 SUBIECTUL III ( 15p ) 
Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei. 

  
      Spunem că un număr este frumos  dacă ultima sa cifră este una din cifrele 2, 3, 7 sau 8. 

(4p) a) Scrieţi un număr de 3 cifre care este frumos …………………………………………... 

(3p) b) Scrieţi cel mai mic număr de 2 cifre care este frumos …………………………………. 

(3p) c) Câte numere frumoase sunt mai mari decât 17 şi mai mici decât 39?........................... 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

(2p) d) Există două numere frumoase  care au suma un număr frumos ? ( Justificaţi răspunsul) 

…………………………………………………………………………………………….... 

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

(2p) e) Gasiti 3 numere frumoase  care nu au suma un număr frumos .……………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

(1p) f) Există un număr natural x astfel încât numărul x+x+x+x+x+3 să nu fie un număr 
frumos? ( Justificaţi răspunsul).............................................................................................. 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

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

 SUBIECTUL IV ( 15p ) 
 ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 

 
      Un copil are o foaie pe care scrie pe un rând numerele 1, 2, 3, 4, 5. Jucându-se, adaugă 

lângă fiecare cifră de mai sus cifra 1, fie la stânga, fie la dreapta, obţinând  numere de 2 

cifre, pe care le scrie pe un rând mai jos. Apoi repetă procedeul, obţinând numere de 3 

cifre, pe care le scrie pe un al treilea rand. 

  
(4p) a) Care este cel mai mic număr de 2 cifre pe care l-ar putea forma?..................................  
(3p) b) Putem găsi pe al treilea rând numărul 215? …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….… 
(3p) c) Câte numere cu toate cifrele diferite sunt scrise pe al treilea rând? 

………………………………………………………..…………………………………  
(2p) d) În câte feluri poate completa rândul al doilea ? ………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 

 (2p) e) Care este cea mai mare valoare posibilă a sumei numerelor scrise pe rândul al treilea? 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 (1p) f) Care este cea mai mică valoare posibilă a sumei numerelor scrise pe rândul al 
treilea?…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..… 

  Test alcătuit de  LAVINIA SAVU şi MARIA UNGUREANU  

 


