
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN  DE MATEMATICĂ „SFERA”  EDIȚIA  A XIV-A 

BĂILEȘTI,  11 MARTIE 2017 

CLASA a IV-a 

Partea I (50 puncte) 

Pentru întrebările 1-5 scrieți pe lucrare litera corespunzătoare răspunsului corect 

 

1. Câte numere mai mici ca 1000 au suma cifrelor 3 ? 

A)15                  B)20               C)10                  D)12 

 

2. Un pix şi două creioane costă 7 lei. Patru pixuri, opt creioane şi trei gume costă 37 lei. 

Cât costă o gumă? 

A)2                    B)3                     C)4               D)5 

 

3. 18 copii trec strada, doi câte doi. Perechile cu număr par conţin câte un băiat şi o fată, iar 

perechile cu număr impar conţin câte doi băieţi. 

Câţi băieţi trec strada? 

A)11                  B)14                   C)12                           D)9 

 

4. Este ora 12. Ceasul Mariei începe să întârzie cu 2 minute pe oră. 

După cât timp va arăta iarăşi ora exactă? 

A)1 zi                 B)20 ore                  C)30 ore                           D)25 ore 

 

5. Ana taie o bucată de hârtie în 10 bucăţi. Apoi ia una din bucăţi şi o taie iar în 10 bucăţi. Ea 

repetă această activitate încă de două ori. 

Câte bucăţi de hârtie va avea în final? 

A)30                  B)37                   C)39                           D)40 

 

Partea a II-a (40 puncte) 

 Pentru problemele 1 și 2 notează pe lucrare rezolvările complete 

Problema 1 (20 puncte) 

Aflaţi produsul a trei numere consecutive a căror sumă este cuprinsă între 78 şi  82. 

Probleme propuse de: Ionescu Mihaela, prof.  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Craiova 

 

Problema 2 (20 puncte) 

Bunicul invită nepoţii să culeagă fructe din grădina sa. Aceştia culeg de 3 ori mai multe nuci decât 

mere. Împărţind fiecăruia câte 3 mere şi 8 nuci, bunicului îi mai rămân 20 de mere şi 75 de nuci. 

Aflaţi câţi nepoţi au venit la bunicul? 

Lonetta Jianu, prof. Școala Gimnazială „Sf. Dumitru”, Craiova ,Sfera matematicii nr. 24 

 

Timp de lucru: 2 ore  

Din oficiu: 10 puncte 

 

 

 

 



 

 

Clasa a IV-a 

 

Partea I (5 x 10 p.) 

1. C);    2. B);     3. B);    4. C);    5.B) 
 

Partea a II-a 

 
 

1.  

Fie a, a+1, a+2 cele 3 numere 

consecutive 

a+a+1+a+2 = 3a+3 = 3 (a+1) 

Sau 

figurativ  

cu 

segmente 

 

4p 

Singurul număr cuprins între 78 şi 82 care 

se împarte exact la 3 este 81. Deci 3a+3=81 

4p 

a=(81-3):3 

a=26 

4p 

b=26+1=27 

c=26+2=28 

4p 

26x27x28=19 656 (produsul celor trei 

numere) 

4p 

                                                                                                                   TOTAL 20P 

 

2.  

Notăm: a – numărul nepoților 

Deci, au cules 3a +20 mere și 8a 

+75 nuci 

Sau figurativ  

cu segmente 

 

5p 

3x(3a +20)=8a + 75 5p 

9a +60=8a + 75 4p 

9a- 8a= 75-60  4p 

a=15 nepoți 2p 

                                                                                                                   TOTAL 20P 

NOTĂ: Orice altă modalitate corectă de rezolvare se acceptă şi se punctează corespunzător. 


