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Clasa a IV-a 
BAREM DE CORECTARE 

 

 

Subiectul I 

a)La concursul de matematică “ Florica T. Câmpan” sunt premiaţi primii şase clasaţi. Fiecare premiant de la clasa a IV-a 

primeşte un premiu în valoare egală cu suma premiilor următorilor 2 clasaţi. Cel care s-a clasat al treilea a primit 50 de lei, iar al 

cincilea a obţinut un premiu de 19 lei.  

Care a fost suma premiilor acordate primilor 6 premianţi? 

Scrierea relaţiilor …………………………………………………………………………………..…….1 p 

Determinarea sumei celui de al IV-lea ………………………………………………………………....1 p 

Determinarea sumei celui de al II-lea ……………………………………………………………...…...1 p 

Determinarea sumei primului clasat ……….…………………………………………..........................1 p 

Găsirea sumei celui de al VI-lea …………...……………………………………………………….…...1 p 

Aflarea sumei premiilor acordate …………………………………………………………………….. 1 p 

 

b) Peste 2 ani, vârsta mamei va fi de 3 ori mai mare decât vârsta fiului. Acum 2 ani, vârsta fiului era de 5 ori mai mare 

decât a surorii sale. Peste 8 ani, vârsta mamei va fi de 4 ori mai mare decât a fiicei. Aflaţi care este vârsta fiecăruia în prezent. 

Scrierea relaţiilor ……………………………………………………………………………………... 3 p 

Aflarea vâstei fiicei …………………………………………………………………………………...  2 p 

Aflarea vâstei fiului ………………………………………………………………………………..….. 1 p 

Aflarea vâstei mamei ………………………………………………………….…………….………... 1 p 

 

Oficiu …………………………………………………………………………………….…………….. 2p 

Total ……………………………………………………………………………………………..…… 15 p 

Subiectul al II-lea 

 Un melc urcă într-un copac înalt de 23 de metri astfel: pe timp de zi, între orele 8:00 (dimineaţa) şi 20:00 (seara), urcă 6 

metri, iar în timpul nopţii, între orele 20:00 (seara) şi 8:00 (dimineaţa) doarme, timp în care alunecă în jos 1 metru. 

 Să se calculeze: 

a) Câţi metri a parcurs în total melcul până în vârful copacului? 

b) Dacă ascensiunea a început luni la ora 8:00 dimineaţa, în ce zi şi la ce oră a ajuns 

melcul în vârful copacului? 

a) Aflarea distanţei cu care avansează în 24 ore …………………………………… …………….1p 

Aflarea distanţei cu care avansează în 4 zile şi 4 nopţi ……………………………………………. 2p 

Aflarea distanţei rămase de parcurs…………………. ………………………………………….… 1p 

     Aflarea distanţei parcurse în 24 ore ……….…………………..………………………………….… 1p 

     Aflarea distanţei parcurse în  4 x 24 ore …………………………..…..………………………….… 1p 

     Aflarea distanţei parcurse până în vârful copacului ……………..…..…………………………….. 1p 

b) Aflarea timpului în care melcul parcurge 1m …………………...……………………………... 1p 

Determinarea timpului în care melcul parcurge ultimii 3 m rămaşi ………………….… ……4 p 



Determinarea orei ……………………………………………………………….... …………1 p 

Oficiu ………………….………………………………………………………………………………. 2 p 

Total ……….…………………………………………………………………………………………. 15 p  

 

 

Subiectul al III-lea 

 

 O carte de poveşti are paginile cu numerele 3, 10, 17, 24, …, 794 colorate cu roz. 

a) Câte pagini roz are cartea? 

b) Ce număr este scris pe a 100-a pagină colorată cu roz? 

c) Suma cifrelor unui număr de pe o pagină roz este 23. A câta pagină a cărţii este 

aceasta? 

a) Determinarea numărului de pagini roz ………………………………………………….…… 4 p 

b) Determinarea numărului scris pe cea de-a 100 pagină ……………………………….. …… 4 p 

c) Scrierea relaţiei ………………………………………………………………………….. …..0,5 p 

Determinarea paginilor cu suma 23, mai mici decât 795 …………………........ 5x 0,5p = 2,5 p 

Aflarea paginii căutate ………………………………………………………………..………. 2 p 

 

Oficiu ……………………………………………………………………………………………………. 2 p 

Total ………………………………………………………………………………………………... ….15 p 

 

 

 

Notă: Timp de lucru – 2 ore; 

 Se vor redacta rezolvări complete pentru toate subiectele; 

Fiecare subiect se notează cu punctaje cuprinse între 2 şi 15. 

 

 

 

 


