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1. Ana a cumpărat 75 lalele si de 3 ori mai puţine narcise. Câte flori a cumpărat Ana? 

a)25   b)50   c)75   d)100 

 

2. Elevii clasei voastre au plantat 60 de flori. Luni au plantat 28, marţi de 4 ori mai puţine 

decât luni, iar miercuri restul. Câte flori au plantat miercuri? 

a)26   b)32   c)38   d)45 

 

3. La o florărie s-au vândut 42 de ghivece cu flori în primele 3 zile ale săptămânii. Câte 

ghivece cu fori se vor vinde toată săptămâna? 

a)36   b)54   c)76   d)98 

 

4. Alina a colecţionat 48 de timbre cu flori. O treime din ele sunt cu trandafiri, o jumătate 

din numărul total sunt cu crizanteme, iar restul sunt cu bujori. Câte timbre cu bujori a 

colecţionat? 

a)8   b)10   c)12   d)16 

 

5. Radu a cumpărat 50 de garoafe la preţul de 5 lei. Câţi lei costă 10 garoafe? 

a)1 leu   b)2 lei   c)3 lei   d)4 lei 

 

6. Ioana şi Maria au cules împreună 80 de zambile. Ioana a cules de 3 ori mai multe decât 

Maria. Câte flori a cules Ioana? 

a)40   b)50   c)60   d)70 

 

 

7. Bunica împarte nepoţilor 24 de flori. Fiecărui copil îi dă 2 trandafiri albi şi un trandafir 

roşu. Câţi trandafiri roşii şi câţi trandafiri albi a avut bunica? 

 



8.  Elena şi Roxana au împreună 24 de flori. Roxana şi Mioara au împreună 20 de flori, 

iar Mioara şi Elena au împreună 16 flori. Câte flori are fiecare fată? 

 

9.  Intr-o grădiniţă în formă de pătrat sunt plantate câte 5 panseluţe pe fiecare latură, având 

grijă ca în fiecare colţ să fie plantate panseluţe. Câte panseluţe sunt în grădiniţă? 

 

10.  O florăreasă împarte cei 30 trandafiri în buchete de câte 5 flori. Ea mai are pe tarabă 

de 2 ori mai multe buchete de lalele decât buchete de trandafiri. Oricare buchet de lalele 

conţine 3 lalele. O lalea costă 6 lei. Câţi lei încasează florăreasa pe lalele? 

 

 

 

Barem de corectare: 

Problema Rezolvare Punctaj 

1 d 5p 

2 b 5p 

3 d 5p 

4 a 5p 

5 a 5p 

6 c 5p 

7 2+1=3 trandafiri primeşte un copil 

24:3=8 nepoţi = nr de trandafiri albi 

8x2=16 trandafiri rosii 

5p 

5p 

5p 

8 Notăm Elena=E, Roxana=R, Mioara=M 

E+R=24 

R+M=20 

M+E=16 

E+R+R+M+M+E=24+20+16 

2(E+R+M)=60 

E+R+M=60:2 

E+R+M=30 

M=30-24=6 flori are Mioara 

E=30-20=10 flori are Elena 

1p 

1p 

1p 

1p 

2p 

2p 

2p 

2p 

1p 

1p 



R=30-16=14 flori are Roxana 1p 

9 4 colţuri=4 panseluţe 

5-2=3 panseluţe rămân pe fiecare latură (fără colţuri)  

3x4=12 panseluţe pe laturile grădiniţei (fără colţuri) 

12+4=16 panseluţe în grădiniţă 

3p 

4p 

4p 

4p 

10 30:5=6 buchete de trandafiri 

6x2=12 buchete de lalele 

12x3=36 lalele 

36x6=216 lei încasează florăreasa pe lalele 

3p 

4p 

4p 

4p 

Oficiu  10p 

 Total 100p 

 

 


