
 
 

CONCURSUL JUDEŢEAN „MATE – PAS CU PAS“ 

Ediţia a II-a    -    21.04.2018 

Clasa a IV-a 

Varianta 2 

 

Partea I  - Rezolvă cu atenţie exerciţiile propuse şi alege răspunsul 

correct! 

Transcrie pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi litera 

corespunzătoare răspunsului ales de tine (de exemplu: 1. e). 

 

1.Efectuând calculele   [(183 – 540 : 5) x 2 + 14 – 14 : 7 ] x 3 + 981: 9    obținem: 

            a)  559           b)  595             c)  505              d)  469 

2. La fiecare aniversare pun în pușculiță atâția euro câți ani împlinesc. În pușculiță 

am acum 66 de euro. Eu am acum…. 

          a) 12 ani         b)  10 ani              c)  15 ani               d)  11 ani             

3. Într-o cutie sunt 15 de bile negre, 15 de bile roşii si 15 de bile albe. Care este 

numărul minim de bile care trebuie scos, fără a privi bilele, pentru a fi siguri că am 

extras 10 bile de aceeaşi culoare? 

            a) 30               b) 31                  c) 27                     d)   28 

4. La o patiserie, o tavă cu plăcinte se coace în 15 minute. Dacă prima tavă se pune 

în cuptor la ora 7 dimineaţa, la ce oră se va scoate a şaptea tavă? 

a) 9:45          b) 8:15                      c) 8:45                     d) 8:30 

5. Un număr natural are a cincea parte a sa cu 500 mai mică decât el însuși. 

Numărul este ...... 

   a)  611                b)  725                    c)  625               d)  700 

6. Suma numerelor impare abc care verifică relațiile 500<abc<700 și b=c+5 este 

egală cu: 

a)  2488            b)  6220                 c)  1144               d)  3688 

7. Mihai a împlinit ieri vârsta de 11 ani. Ştiind că anul care urmează va împlini 13 

ani, Mihai își serbează ziua pe data de ............... 

           a) 1 ianuarie     b)  31 decembrie       c)  25 decembrie         d) 29 februarie 

 



 
8. O culegere conține 115 pagini. Pentru paginarea ei s-au folosit : 

a)  115 cifre       b)  237 de cifre     c)  234 de cifre      d)  243 de cifre   

9. Câte numere de trei cifre cu cifra zecilor 3 sunt?  

a) 100                 b)  10                 c)  81                   d)  90 

10. Tata are 38 de ani, iar copiii săi au 12, 9 respectiv 7 ani. După câţi ani tata va 

avea vârsta egală cu suma vârstelor copiilor? 

a)  3 ani              b)  6 ani              c) 5 ani               d)  4 ani   

 

PARTEA A II-A  Scrie rezolvările complete pe foaia de concurs! 

 

1.Mara are 256 mandarine. A dat un sfert din ele lui Radu. A dat apoi un sfert din 

ce i-a rămas Sarei. Din nou a dat un sfert din ce i-a rămas lui Andrei și iar un sfert 

din ce i-a rămas lui Victor. Din moment ce patru sferturi reprezintă un întreg, 

înseamnă că Mara a dat toate mandarinele? (Rezolvă problema, aflând câte 

mandarine a primit fiecare.)  

 

2. Suma a trei numere este cel mai mic număr de 5 cifre distincte. Primul număr 

este cu 26 mai mare decât jumătate din al doilea, iar al treilea este cu 66 mai mare 

decât dublul primului. Află cele trei numere. 

 
Notă: 

Toate subiectele sunt obligatorii! 

Timp de lucru este de 2 ore. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

SUCCES! 
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BAREM DE CORECTARE 

 

Partea I  (10 x 5 p = 50 p) 

ITEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

RASPUNS  b d d c c a b b d c 

 
 

Partea a II-a  (40 puncte) 

1.   (20 puncte) 

Mara      /________ /__________/__________ /__________/ 

       Radu 

      / _______/________ /_______ /________/          R1 

           Sara 

              / _____ /_____ /_____ /_______/            R2 

               Andrei 

                                                          /____/____ /____ /_____/             R3 

                                                          Victor   

                                                 /_____ /_____/______/              R4 

 

 

Reprezentarea grafică                          .........6p 

  

Radu: 256:4=64 mandarine , R1= 256-64=192  ..... 3p 

Sara: 192:4=48 mandarine,  R2=192-48=144 ..........3p 

Andrei: 144:4=36 mandarine, R3=144-36=108  ...... 3p 

Victor: 108:4=27 mandarine, R4= 108-27=81   .......  3p 

 

Chiar dacă patru sferturi reprezintă un întreg, Mara nu a dat toate mandarinele, i-au rămas 81 de 

mandarine.                                                              ....... 2p 

                                                                         

         Total: 20 puncte      

 



 
 

 

 

2. (20 puncte)  

 

Suma numerelor :  10234   ………………….. 2p 

 

a   /__________/_26_/   

b   /__________/___________/                                               10234      ................ 4 p                     

c   /__________/___________/_26_/_26_/ __66____/    

 

26 x 3 + 66 = 78 +66 =144                                                                 ....................2p 

10234 – 144 = 10090                        ....................2p 

1 +2+ 2 = 5 părţi egale                  ....................2p 

10090 : 5 = 2018 (o parte)      .................... 2p 

2018 +26 = 2044 ( a )       .....................2p   

2018 x 2 = 4036    (  b )      ....................2p   

2044 x 2 + 66 = 4088 + 66 = 4154  ( c )               ....................2p 

 

                                                                                                       Total: 20 puncte 

10 puncte din oficiu 

 

Notă: Orice rezolvare logică și justificată se ia în considerare. 

 
 


