
Concursul   Regional   “Micii MATEMATICIENI” 

- ediţia a XI-a - 

înscris în CAERI, domeniul ştinţific, poziţia 991 

NOTĂ:  Fiecare subiect se punctează de la 0-20 puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Durata probei este de 120 minute din momentul ín care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 
 Elevul are dreptul să rezolve subiectele ín orice ordine doreşte. 

 

Hârlău,     
26  martie         

2016 

 

CLASA A IV-A 

SUBIECTE 
 

SUBIECTUL 1.
  

 

1.  12 p Să se determine numărul necunoscut din egalitatea : 

  4 4 : 4 4 4 4 4 12 : 4 a 4 4 4 4 2016              . 

 

2.  8 p Mai multe numere naturale consecutive sunt scrise în ordine crescătoare. Diferenţa dintre 

cel mai mare şi cel mai mic dintre aceste numere este 2016 . Suma primelor cinci numere este 

egală cu 9025 . Aflaţi cel mai mare dintre aceste numere. 

 

SUBIECTUL 2. 

 

1.  10 p  Într-o livadă sunt 356  de pomi fructiferi. Se culeg cu doi pruni mai puţini decât nuci, iar 

meri cu doi mai mulţi decât nuci şi pruni la un loc. Dacă numărul pomilor culeşi din fiecare fel 

este egal cu numărul pomilor neculeşi, aflaţi câţi pomi de fiecare fel sunt în livadă. 

 

2.  10 p Trăiau odată o babă şi un moşneag; moşul avea 100 ani, iar baba 90, amândoi erau albi ca 

iarna şi trişti ca vremea cea rea pentru că erau singuri. Se spune că ar fi avut un copil pe când 

vârsta babei era jumătate din jumătatea de acum a vârstei moşneagului şi că acesta ar fi plecat în 

lume când vârsta moşneagului era de două ori cât vârsta aceea a babei. Fiul nu s-a mai întors. Ce 

vârstă avea fiul când a plecat   

 

 SUBIECTUL 3. 
 

1.  10 p   Aşezând numerele naturale de la 1  la 2016  unul lângă altul în această ordine se obţine 

numărul A 1234567891011...201420152016 . Să se determine câte cifre are numărul A . 

 

2.  10 p  În pomul minune cresc 6  portocale şi 5  banane. În fiecare dimineaţă grădinarul rupe 

două fructe la întâmplare. Dacă rupe două fructe diferite, atunci creşte la loc o banană, iar dacă 

rupe două fructe la fel, atunci creşte la loc o portocală. Grădinarul se întreabă dacă în pomul 

minune ar mai rămâne doar un fruct ce ar fi acesta ? Justificaţi răspunsul. 

 

 

 



Concursul   Regional   “Micii MATEMATICIENI” 
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  Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător 

 

Hârlău,     
26  martie         

2016 

 

CLASA A IV-A 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
 

                      SUBIECTUL 1 – 20 puncte 

1. (12 puncte)  

{… } = 505 ……………………………………………………………………………....3p 

[… ] = 520. ………………………………………………………………………………3p 

(… ) = 129 ……………………………………………………………………………... 3p 

� = 29 …………………………………………………………………………………...3p 

2. (8 puncte) 

Stabilirea relației dintre primele 5 numere consecutive ………………………………….4p 

Determinarea celui mai mic număr: 1803 ……………………………………………..…3p 

Aflarea celui mai mare număr: 3819 ……………………………………………………..1p 
 

                      SUBIECTUL 2 – 20 puncte 

1. (10 puncte) 

Stabilirea relațiilor ………………………………………………………………………..4p 

Aflarea numărului de pruni: 86 …………………………………………………………....2p 

Aflarea numărului de nuci: 90 …………………………………………………………….2p 

Aflarea numărului de meri: 180 ……………………………………………………………2p 

2. (10 puncte) 

Aflarea vârstei babei la nașterea fiului: 25 ani …………………………………………….2,5p 

Aflarea vârstea moșneagului la nașterea fiului: 35 ani …………………………………….2,5p 

Aflarea vârstei moșneagului la plecarea fiului: 50 ani …………………………………….2,5p 

Aflarea vârstei fiului la plecarea de acasă: 15 ani …………………………………………2,5p 

 

                      SUBIECTUL 3 – 20 puncte 

1. (10 puncte) 

Stabilirea numărului de cifre pe intervale numerice : 

(1 – 9 ) ⇒ 9 numere ⇒ 9 cifre …………………….……………………………………2p 

(10 – 99 )	⇒ 90 numere ⇒ 180 cifre ……………………………………………………2p 

(100 – 999) ⇒	900 numere ⇒ 2700 cifre ……………………………………………….2p 

(1000 – 2016) ⇒ 1017 numere ⇒ 4068 cifre ……………………………………………2p 

Finalizare: 6957 cifre …………………………………………………………………….2p   

 

2. (10 puncte) 

Stabilirea fructului care rămâne în pom – banana…………… …………………………2p 

Justificarea ……………………………………………………………………………….8p 


