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SUBIECTUL I - 35 PUNCTE 

1) Suma dintre succesorul și predecesorul numărului 6 este :   

a) 8   b)  10   c)  12   d)  14 

 

2) Un măr cântărește cât 3 prune. 3 mere cântăresc cât :   

a) 6 prune   b)  7 prune   c) 8 prune   d)  9 prune 

 

3) Suma a trei numere naturale consecutive, primul fiind cel mai mic  număr natural 

impar este: 

a) 4     b)  5   c)  11     d)  6 

      4) Șirul compus numai din numere impare este : 

a) 2, 3, 5, 11 

b) 7, 9, 11, 13 

c) 9, 10, 11, 15 

d) 7, 9, 12, 14 

 

5) Dacă ieri a fost miercuri, ce zi va fi poimâine? 

a) joi        b) vineri         c) sâmbătă        d) marți 

 

SUBIECTUL II - 35 PUNCTE 

 

     1)  Între 11 și 18 sunt  ...... numere pare.      

     2)  Pe douǎ rămurele erau 10 vrăbii. De pe prima ramură au zburat 2 vrăbii pe gard, iar de 

pe a doua ramură au venit pe prima ramură 3 vrăbii. Acum, pe cele douǎ rǎmurele sunt ..... 

vrǎbii. 

 

3) Avem un șir de numere : 

-primul număr este 11. 

-fiecare număr este cu 2 mai mare decât cel de dinaintea sa.  



- pe locul 4 se află numărul .........  

       

4)  În curtea bunicilor sunt douǎ pisici, o rațǎ și trei curci, care au în total  ........... picioare. 

 

5) Suma a trei numere consecutive pare, dintre care primul este egal cu 4, 

 este .... . 

SUBIECTUL III - 20 PUNCTE 

   1)  Cel mai mic număr natural de două cifre cu cifra unităților 5 se adună cu numărul 5. Ce 

număr ai obținut? 

 

    2)  Care este vârsta Anei, dacǎ numǎrul anilor este un numǎr cuprins între 15 și 25 cu suma 

cifrelor 3? 

 

BAREM 

OFICIU- 10 puncte 

SUBIECTUL I - 35 PUNCTE 

1. (7 puncte) c) 

2. (7 puncte) d) 

3. (7 puncte) d) 

4. (7 puncte) b) 

5. (7 puncte) c) 

 

SUBIECTUL II - 35 PUNCTE 

1. (7 puncte) 3) 

2. (7 puncte) 8) 

3. (7 puncte) 17) 

4. (7 puncte) 16) 

5. (7 puncte) 18) 

SUBIECTUL III - 20 PUNCTE   

         1. (10 puncte) 20) 

         2. (10 puncte) 21 



 


