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Clasele III-IV

1. 200 · 9 + 200 + 9 = ... .
A) 418 B) 1909 C) 2009 D) 3600 E) 2218

Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma (F.I.E.S.) ºi Institutul pentru Dezvoltarea Evaluãrii
în Educaþie (I.D.E.E.) pregãtesc un program prin care fiecare participant va primi în mod per-
sonal, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrilor sale la concursurile Cangurul. Pentru aceasta, vã
rugãm sã completaþi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã formatã din
4 litere sau spaþii albe. Dacã veþi intra pe site-ul www.cangurul.ro ºi veþi selecta / completa câmpurile
specificate, veþi putea accesa aceastã analizã.

Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la 21
la 30 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.

Chiar ºi numai 10 rãspunsuri corecte demonstreazã buna pregãtire a unui elev!

Cangurul � concursul la care nu este (ne)voie sã copiez!

3. Un pãtrat roºu stã de vorbã cu douã triunghiuri albastre ºi trei cercuri galbene. Câte laturi au figurile
menþionate?
A) 3 B) 6 C) 7 D) 10 E) 13

2. Când a copiat exerciþiul, Basil a înlocuit din greºealã �D� cu �+� ºi �+� cu �D�.
Rezolvându-l corect, el a obþinut acelaºi rezultat cu Mary, care nu a greºit la copiere ºi nici
la rezolvare. Ce exerciþiu ar fi putut avea de rezolvat?
A) 1 D 3 + 5 B) 3 D 2 + 4 C) 3 D 2 + 2 D) 5 D 3 + 2
E) 2 D 3 + 2

4. Un octogon are 8 laturi, un triunghi are 3 laturi, iar un patrulater are 4 laturi.
Câte octogoane sunt în figurã?
A) 1 B) 3 C) 7 D) 8 E) 10

ATENÞIE! Dacã a fost bifat un rãspuns greºit ºi s-a observat greºeala, pot fi bifate cerculeþele
corespunzãtoare rãspunsurilor greºite ºi lãsat nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsuluibun. Acesta va fi considerat rãspunsul indicat de elev.

5. Am monede de 1 Euro, de 2 Euro ºi de 5 Euro. În câte moduri pot plãti suma de 10 Euro, folosind cel
puþin o monedã de fiecare fel?
A) Nu îmi ajung monedele. B) 1 mod C) 2 moduri D) 4 moduri E) 10 moduri

6. Unde se aflã cangurul?
A) În cerc ºi în triunghi, dar nu în pãtrat.
B) În cerc ºi în pãtrat, dar nu în triunghi.
C) În triunghi ºi în pãtrat, dar nu în cerc.
D) În cerc, dar nici în pãtrat, nici în triunghi.
E) În pãtrat, dar nici în cerc, nici în triunghi.

7. 5 ºoricei trãiesc într-o casã, la þarã. Pe perioada iernii fiecare
ºoricel ronþãie câte 3 ciorapi de lânã. Care este numãrul minim de
perechi de ciorapi de lânã cu care trebuie sã se aprovizioneze bunica,
astfel încât sã-i rãmânã cel puþin o pereche de ciorapi întreagã?
A) 8      B) 9          C) 16            D) 17            E) 18
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10. Geta, Gelu, Corina ºi Gicu au participat la un concurs. Geta a obþinut scorul cel mai mic,
Corina a terminat concursul clasatã între Gicu ºi Geta, iar Gelu a terminat antepenultimul.
Cine a câºtigat concursul?
A) Geta B) Gicu C) Gelu D) Corina E) Gigel

15. Helga are de citit o carte care conþine 60 de pagini. Ea citeºte o paginã în
5 minute ºi, în fiecare zi, citeºte câte o jumãtate de orã. În câte zile terminã de citit
cartea?
A) 120 B) 60 C) 12 D) 10 E) 2

12. Filmul dureazã 90 de minute. A început la ora 17:10, iar la mijlocul lui a fost întrerupt
de douã reclame, una de 8 minute ºi alta de 5 minute. La ce orã s-a terminat filmul?
A) 17:23 B) 18:00 C) 18:08 D) 18:40       E) 18:53

17. Veveriþele Anni, Asia ºi Elli au adunat împreunã 7 nuci.
Fiecare a contribuit cu o cantitate diferitã de nuci ºi niciuna nu a
stat degeaba. Anni a adunat cele mai puþine nuci, iar Asia, cele
mai multe. Câte nuci a adunat Elli?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 7
E) Imposibil de aflat.

16. Sofiko a aruncat un zar de 4 ori, obþinând în total 23 de puncte. De câte ori a obþinut 6 puncte?
A) Niciodatã.         B) Nu se poate afla. C) De 3 ori.     D) De 4 ori.          E) De 5 ori.

9. Mama a cumpãrat 16 mandarine. Karol a mâncat jumãtate dintre ele, Eva a mâncat douã ºi Dana a
mâncat restul. Câte mandarine a mâncat Dana?
A) 0 B) 6 C) 7 D) 10              E) 16

14. Pe un afiºaj electronic este scris numãrul 930 (ca în figurã). Câte pãtrãþele de
luminã trebuie modificate (aprinse sau stinse) o singurã datã pentru a obþine numãrul
806?
A) 3 B) 6 C) 10 D) 72 E) 124

13. Tamara ºi Denis au 20 de timbre împreunã. Denis îi oferã Tamarei 4 din timbrele lui, iar Tamara îi oferã
lui Denis 2 din timbrele ei. Acum ei au acelaºi numãr de timbre. Câte timbre avea Tamara înainte sã înceapã
schimbul?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 16           E) 24

11. Meta colecþioneazã fotografii cu sportivi faimoºi. În fiecare an ea reuºeºte sã strângã atâtea fotografii
câte a avut în total în cei doi ani anteriori. În 2008 ea avea 60 de fotografii ºi în acest an, 96 de fotografii. Câte
fotografii a avut în 2006?
A) 2009 B) 156 C) 96 D) 36             E) 24

8. De câte cubuleþe are nevoie Tina pentru a completa
cubul alãturat?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 22 E) 26
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23. Maimuþa Nikki vrea sã coloreze un pãtrat 9 D 9 folosind 5 culori, exact în aceastã
ordine: un pãtrãþel negru, unul alb, unul roºu, unul verde, unul roz, unul negru, unul alb, unul
roºu, unul verde, unul roz, unul negru, unul alb, ... Cu ce culoare va colora ultimul pãtrãþel?
A) negru B) alb C) roºu D) verde E) galben

21. Un agent secret vrea sã spargã un cod de 6 cifre. El ºtie ca suma cifrelor de pe
poziþiile pare este egalã cu suma cifrelor de pe poziþiile impare. Agentul nu a aflat încã toate
cifrele, dar are câteva variante posibile. Care dintre acestea l-ar putea conduce la codul
cãutat?
A) 81**61 B) 7*727* C) 4*4141 D) 12*9*8 E) 181*2*

22. Ce figurã nu poate fi obþinutã din cele douã piese de domino alãturate ?        

25. În echipa de dans sunt 19 bãieþi ºi 25 de fete.
În fiecare sãptãmânã, dupã preselecþie, 2 bãieþi ºi
3 fete trebuie sã pãrãseascã echipa. Preselecþiile au
loc pânã când numãrul bãieþilor devine egal cu acela
al fetelor. Câþi membri va avea echipa în final?
A) 14 B) 22 C) 39 D) 44 E) 49

24. În grãdinã, Anthony a construit o alee (ca în figurã) folosind 10 plãci de
marmurã cu dimensiunile de 4 dm ºi 6 dm. Apoi a pictat o linie neagrã care sã
uneascã toate centrele plãcilor. Ce lungime are aceastã linie neagrã?

19. Ann ºi Peter locuiesc pe aceeaºi stradã. Numãrând de la un capãt al strãzii, casa lui Ann este a 27-a, iar
pornind numãrãtoarea din capãtul celãlalt al strãzii, casa ei este a 13-a. Casa lui Peter se aflã exact la mijlocul
strãzii. Câte case sunt între casa lui Ann ºi casa lui Peter?
A) 6 B) 8 C) 13 D) 20 E) 39

A) B) C) D) E) 

18. Iepuraºul este la 3 m distanþã de câine. Când iepuraºul o ia la
fugã, câinele îl urmeazã. Câte sãrituri face câinele pânã îl ajunge pe
iepuraº, dacã sãritura câinelui este de 2 m lungime, iar cea a iepuraºului
este de 1 m lungime?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
E) Câinele nu îl ajunge pe iepuraº.

20. Peter îºi împarte ciocolata. El rupe o linie întreagã de 5 pãtrãþele
pentru fratele sãu ºi apoi o coloanã întreagã de 7 pãtrãþele pentru sora sa.
Câte pãtrãþele conþinea iniþial ciocolata?
A) 12 B) 35 C) 40 D) 42 E) 57

A) 24 dm B) 40 dm C) 46 dm D) 50 dm E) 56 dm
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29. În þara Picioarecaraghioase, piciorul stâng al fiecãrui bãrbat este cu douã numere mai mare decât
piciorul drept, iar piciorul stâng al fiecãrei femei este cu un numãr mai mare decât piciorul drept. Pantofii,
însã, se vând întotdeauna în perechi de aceeaºi mãrime. Pentru a economisi bani, un grup de prieteni au
cumpãrat împreunã pantofi. Dupã ce toþi s-au încãlþat cu pantofii care li se potriveau, au rãmas exact doi
pantofi, unul de mãrimea 36 ºi altul de mãrimea 45. Care este cel mai mic numãr de persoane din acest grup?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

28. Sylvia se plimbã prin cartierul ei. La fiecare intersecþie ea merge doar spre
dreapta sau spre stânga ºi îºi noteazã în carnet unul dintre simbolurile  sau 
(acelaºi simbol reprezintã o aceeaºi direcþie: stânga sau dreapta). La sfârºit, în carnetul
Sylviei apare ºirul       . Pe care dintre urmãtoarele trasee este posibil
sã fi mers Sylvia?
A) B) C) D) E)  

30. Dimineaþã, la 6:15, Fantoma a vizitat castelul ºi a fãcut ca limbile ceasului,
care arãtau corect ora, sã meargã în sens invers, dar cu aceeaºi vitezã. Fantoma a
reapãrut la 19:30. Ce orã arãta ceasul când a reapãrut Fantoma?
A) 17:00 B) 19:30 C) 5:00 D) 13:15           E) 5:16

27. Vrãjitorul Merlin a transformat figura X în figura Y. În care dintre figurile
urmãtoare va fi transformatã figura G, dupã aceeaºi regulã?

A) B) C) D) E) 

26. Ceasul Magic are o singurã limbã ºi funcþioneazã
într-un mod foarte ciudat: într-un minut sare 5 numere. El
porneºte de la 12 ºi un minut mai târziu indicã 5, dupã încã
un minut indicã 10, ... Dupã cât timp va indica din nou 12?
A) Niciodatã. B) 120 de minute C) 60 de minute
D) 12 minute E) 6 minute


