
Nume: _____________________________

Prenume: ___________________________

Clasa: _____________________________

SUBIECTE
CLASA I

Timp de lucru – 60 minute

A.A.A.A.

3. Câți cilindri trebuie luați de la construcţia B şi puși la construcţia A astfel încât cele două construcţii 
să fi e formate din acelaşi număr de cilindri?

1. Observaţi  numerele scrise în interiorul fi ecărui cerc.
Calculaţi, apoi stabiliţi în care dintre cercuri suma numerelor impare este cea mai mare.

2. Afl aţi valoarea numărului „a” din egalitatea:

   a + a = (100 – 27) – (15 + 28)
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• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Vor fi  luate în considerare rezolvările complete. SUCCES!

4. Completați casetele libere din careu cu nume-
rele: 10, 15, 25, 50 astfel încât adunând numerele pe 
orizontală şi verticală rezultatul să fi e 100. Justifi cați.

4. 
rele: 10, 15, 25, 50 astfel încât adunând numerele pe 

B.B.B.B.

6. Geta a cules cel mult 21 de lalele galbene şi mai puţin de 18 lalele roşii. Eugen a cules mai puţin de 
17 lalele galbene şi cel mult 15 lalele roşii.

Care este numărul maxim de lalele pe care l-ar fi  putut culege fi ecare copil?

6. 

c.c.

7.  În interiorul cercurilor din imaginea dată trebuie scrise numerele de la 1 la 15, o singură dată. 
Numerele 8 şi 13 au fost deja scrise în două dintre cerculeţe.

Atenţie! Toate numerele scrise cu două cifre se afl ă pe primul rând (cel de sus), iar numerele de pe al 
treilea rând trebuie să aibă suma egală cu 7.  

5. Pentru vizionarea unui spectacol muzical,17 băieţi şi 15 fete din clasa a II-a comandă bilete 
on-line. Lor li se răspunde că mai sunt libere numai 20 de locuri. Efectuaţi calculele posibile, apoi scrieţi: 

a. Toţi băieții şi toate fetele din clasă pot viziona în același timp spectacolul muzical? Justifi cați.
b. Dacă toți băieţii ar cumpăra bilete de intrare, câte fete ar mai putea intra la spectacol?
c. Dacă toate fetele ar cumpăra bilete de intrare, câţi băieţi nu ar mai putea intra la spectacol?




