
Concursul Interjude�ean „REGALUL GENERA�IEI XXI” 

edi�ia a V-a, 15 octombrie 2011, subiect pentru clasa a IV-a 

 Alege varianta corect� �i ha�ureaz� pe foaia de concurs! 

1. Câte numere naturale de trei cifre au cifra zecilor 3? 
A) 100   B) 90    C) 990   D) 10 

 2. Câte numere naturale scrise cu dou� cifre sunt egale cu dublul sumei cifrelor? 
A) 1   B) 2    C) 10   D) 90 

 3. Diferen�a dintre dou� numere naturale este 330. Dac� m�rim fiecare num�r cu 75, primul devine de 4 
ori mai mare decât al doilea. Primul num�r este: 

A) 110   B) 335    C) 365   D) 440 

 4. Suma a �apte numere naturale consecutive, în condi�iile în care primul num�r reprezint� un sfert din 
al �aptelea, este: 

A) 35   B) 25    C) 64   D) 70 

 5. O sticl� cu dop cost� 3 lei �i 20 bani. Sticla este mai scump� decât dopul cu 3 lei �i 10 bani. Dopul 
cost�: 

A) 20 bani  B) 10 bani   C) 15 bani  D) 5 bani 

 6. Dac� se m�re�te latura unui p�trat cu 4 cm, atunci perimetrul s�u se m�re�te de trei ori. Latura ini�ial�
a p�tratului este egal� cu: 

A) 4 cm  B) 2 cm   C) 6 cm  D) 8 cm 

 7. Pictorul Nicolae Grigorescu s-a n�scut în anul MDCCCXXXVIII. La vârsta de LXI de ani este numit 
membru de onoare al Academiei Române. Anul numirii sale ca membru este:  

A) MCMXLXC  B) MCCMXCIX C) MDCCCXCIX D) MDCCCLXIX 

 8. Un stâlp are în�l�imea de 6 m. Un melc urc� ziua 80 cm �i coboar� noaptea 60 cm. Câte zile îi trebuie 
melcului pentru a ajunge în vârful stâlpului? 

A) 60 zile   B) 30 zile  C) 27 zile  D) 28 zile 

 9. Câtul a dou� numere este 6, iar restul este 21. �tiind c� suma dintre deîmp�r�it, împ�r�itor, cât �i rest 
este 328, deîmp�r�itul este: 

A) 357    B) 301   C) 40   D) 261 

 10. „Cucul” unui ceas cânt� la ore întregi de atâtea ori cât arat� ora întreag� �i o dat� la fiecare jum�tate 
de or�. Cât va fi ora când cânt� cucul a 65-a oar�, �tiind c� ceasul a fost pornit la ora 0:45? 

A) 10,30   B) 11,30  C) 11,00  D) 12,00 

 11. Suma dintre un num�r natural, doimea, p�trimea �i optimea sa este 120. Num�rul este: 
A) 16    B) 8   C) 64   D) 32 

 12. Se dau �irurile: 13 25 37 49 51 63 ... ... ... 
      3 10 21 36   5 18 ... ...  ? 
Al nou�lea termen de pe al doilea �ir este: 

A) 54   B) 45    C) 72   D) 81 

 13. �tiind c� 5 copii m�nânc� 5 bomboane în 5 minute, înseamn� c� 30 de bomboane vor fi mâncate în 
15 minute de: 

A) 10 copii  B) 6 copii   C) 30 copii  D) 3 copii 
   



 14. Dac� a + 2b + 3c = 307, iar a + c = 121, atunci a – b = ....

A) 42   B) 28    C) 156   D) nu se poate calcula 

15. Paul a desenat o f�ptur� dispropor�ionat�. Capul �i gâtul au la un loc 30 cm. Picioarele sunt de dou�
ori mai lungi decât capul, gâtul �i o jum�tate din trunchi. Toat� fiin�a m�soar� cu 1 m mai mult decât capul, 
gâtul �i picioarele la un loc. F�ptura desenat� de Paul are lungimea de: 

A) 190 cm  B) 290 cm   C) 260 cm  D) 240 cm 

 16. Radu avea de 5 ori mai mul�i bani decât George. Dup� ce Radu cheltuie�te 800 de lei, iar George 
prime�te cu 200 de lei mai pu�in decât triplul sumei pe care a avut-o, sumele lor devin egale. La început, Radu, 
respectiv George, au avut: 
A) 4000 lei �i 800 lei  B) 2400 lei �i 480 lei  C) 600 lei �i 3000 lei  D) 3000 lei �i 600 lei 

 17. De o parte �i de cealalt� a unei alei, cu lungimea de 138 m, s-au pus b�nci cu lungimea de 2 m �i 
distan�a dintre ele de 15 m. Dac� s-au pus b�nci �i în cap�tul aleii, atunci s-au pus: 

A) 8 b�nci  B) 9 b�nci   C) 18 b�nci   D) 16 b�nci 

 18. Avem 30 grinzi de lungimi de 3 m �i respectiv 4 m a c�ror sum� a lungimilor este 100 m. Cu câte 
t�ieturi se pot realiza din aceste grinzi butuci cu lungimea de 1 m? 

A) 68   B) 100    C) 84   D) 70 

 19. Un gospodar î�i împrejmuie�te gr�dina în form� de p�trat cu latura de 20 m cu gard din plas� de 
sârm�. Dac� pentru acces în gr�din� las� o poart� de 2 m (din lemn), de ce sum� are nevoie pentru cump�rarea 
plasei de sârm�, �tiind c� 3 m din aceasta cânt�resc 1 kg, iar 1 kg cost� 850 lei? 
  A) 66 300 lei  B) 22 100 lei   C) 23 150 lei  D) 42 440 lei 

20. Un fermier a cump�rat într-o zi g�ini �i iepuri, 55 capete, num�rul iepurilor fiind cu 29 mai mare 
decât num�rul g�inilor, pl�tind 1 242 lei. A doua zi a cump�rat la acelea�i pre�uri g�ini �i iepuri, 54 capete, 
num�rul g�inilor fiind cu 26 mai mare decât al iepurilor, pl�tind 1 056 lei. O g�in�, respectiv un iepure, au 
costat: 

A) 36 lei �i 16 lei  B) 24 lei �i 18 lei C) 18 lei �i 24 lei D) 16 lei �i 36 lei 

21. Rezolv� integral pe foaia de concurs:

 În dou� pungi erau bomboane. Pun bomboane din prima pung� în a doua atâtea câte con�ine a doua, 
apoi, din a doua, transfer în prima atâtea bomboane câte con�ine ea acum. În sfâr�it, pun din prima în a doua 
pung� atâtea bomboane câte con�ine acum a doua. În prima pung� r�mân 24 de bomboane, iar în a doua cu 8 
mai pu�ine.  
 Afla�i câte bomboane erau la început în fiecare pung�. 

SUCCES! 



Concursul Interjude�ean „REGALUL GENERA�IEI XXI” 

edi�ia a V-a, 15 octombrie 2011, subiect pentru clasa a III-a 

 Alege varianta corect� �i ha�ureaz� pe foaia de concurs! 

1. Suma dintre desc�zutul, sc�z�torul �i diferen�a unei sc�deri este 60. Desc�zutul este: 
A) 60   B) 30    C) 40   D) 80 

2. Jim este tat�l lui Tim.Tim este fiul lui Jim. Fiul lui Jim este Tim.Tat�l lui Tim este Jim. Tat�l fiului 
lui Jim este: 

A) Jim   B) John   C) Tim   D) Tom 

3. Cifra 1 se folose�te când scriem toate numerele de 3 cifre, mai mici decât 200 de:   
A) 380 ori  B) 180 ori   C) 279 ori  D) 120 ori   

4. Trei perechi de iepuri au câte 3 iepura�i. Înseamn� c� împreun� au: 
A) 60 picioare  B) 30 picioare   C) 72 picioare  D) 48 picioare 

5. Diferen�a dintre predecesorul celui mai mare num�r natural scris cu 3 cifre impare diferite �i 
succesorul celui mai mic num�r natural scris cu 3 cifre pare este: 

A) 793   B) 797    C) 773   D) 769 

6. Cei 31 de elevi ai unei clase urc� în �ir pe munte. Ovidiu observ� c� în fa�a lui sunt de 2 ori mai mul�i 
colegi decât sunt în spate. Atunci, Ovidiu î�i d� seama c� el ocup� în �ir pozi�ia: 

A) 20   B) 21    C) 22   D) 19 

7. Un vas plin cu ap� cânt�re�te 1230 g, iar vasul umplut pe jum�tate cânt�re�te 630 g. Vasul gol 
cânt�re�te: 

A) 30g   B) 15g    C) 600g  D) 630g 

8. Cornel, Radu �i Mircea au împreun� 838 lei. Cornel cheltuie�te 25 lei, Radu 109 lei �i Mircea 44 lei, 
r�mânând cu sume egale. La început Radu a avut: 

A) 245 lei  B) 264 lei   C) 329 lei  D) 339 lei 

9. Un cârd de gâ�te lung de 10 m trece un pode� de 10 m, cu o vitez� de 10 m pe minut. Întregul cârd va 
parcurge pode�ul în: 

A) 1 min.  B) 10 min.   C) 2 min.  D) 3 min. 

10. Alb�-ca-Z�pada �i cei �apte pitici s-au gândit s�-�i fac� reciproc daruri de Cr�ciun. În total, daruri 
sub bradul de Cr�ciun au fost: 

A) 8   B) 42    C) 7   D) 56 

11. Tat�l a 2 copii are 52 de ani, iar un copil este mai mic decât cel�lalt cu 4 ani. �tiind c� peste 8 ani, 
tat�l va avea vârsta egal� cu suma vârstelor celor 2 copii, atunci, în prezent, copilul mai mare are vârsta de: 

A) 24 ani  B) 20 ani   C) 12 ani  D) 40 ani 

12. Ana cea h�rnicu�a culege o g�leat� cu cire�e în 30 de minute, iar Ileana cea lene�� culege o g�leat�
în 2 ore. Vor culege împreun� 5 g�le�i în: 

A) 1 or�  B) 3 ore   C) 6 ore  D) 2 ore  

13. Ni�te copii s-au întâlnit în parc. Unii au câte 2 acadele �i 4 mere fiecare, iar al�ii au câte 5 acadele �i 
3 mere fiecare. Dac� în total au 9 acadele, atunci mere au: 

A) 7   B) 10    C) 11   D) 9 



14. Diminea�a o cioar� zboar� pe prima creang� �i cronc�ne o dat�, apoi zboar� pe a doua creang� �i 
cronc�ne de dou� ori, apoi zboar� pe a treia creang� �i cronc�ne de trei ori �i a�a mai departe. Pe a câta creang�
va sta cioara când va cronc�ni a 40-a oar�: 

A) pe a zecea   B) pe a patruzecea   C) pe a noua  D) pe a �aptea 

15. Într-un seif sunt 3 sertare, în fiecare sertar sunt 3 cutii, iar în fiecare cutie sunt 3 monede de aur. 
Seiful, sertarele �i cutiile sunt închise fiecare cu lac�t. Câte lac�te trebuie deschise (num�r minim) pentru a 
putea lua 22 de monede: 

A) 12   B) 9    C) 7   D) 4 

16. O strad� are numere pare pân� la 50 �i impare pân� la 35. Pe strad� sunt: 
A) 45 case  B) 43 case   C) 40 case  D) 44 case 

17. Dan î�i viziteaz� bunica la fiecare sfâr�it de s�pt�mân�. Într-o sâmb�t� a parcurs drumul dus-întors 
cu bicicleta �i a f�cut 20 de minute. În sâmb�ta urm�toare s-a dus cu bicicleta, dar s-a întors pe jos �i i-au trebuit 
în total 60 de minute. El va face drumul dus-întors pe jos în: 

A) 10 min.  B) 80 min.   C) 100 min.  D) 45 min. 

18. Se nume�te „norocos” un num�r de trei cifre cu proprietatea c� suma dintre el �i r�sturnatul s�u este 
tot un num�r de trei cifre cu suma 13. Cel mai mare num�r norocos este: 

A) 451   B) 551    C) 673   D) 651 

19. Andrei poate mânca o pizza într-o jum�tate de or�, Alex într-un sfert de or�, iar Adrian în 10 minute. 
Cei trei b�ie�i pot mânca împreun� 12 pizza în: 

A) 1 or�  B) 3 ore   C) 10 ore  D) 2 ore 

20. Pe un iaz pluteau mai multe ra�e. Virgil se gânde�te c�, dac� fiecare pereche ar avea câte 8 bobocei, 
pe iaz ar pluti 100 de ra�e. Ra�ele care pluteau pe lac erau: 

A) 8   B) 20    C) 12   D) 15 

21. Rezolv� integral pe foaia de concurs:

Doi fra�i, Daria �i Cosmin, �i-au cump�rat creioane colorate. Cosmin îi spune Dariei: 
- D�-mi dou� creioane colorate de la tine �i vom avea fiecare acela�i num�r de creioane. 
Daria r�spunde: 
- D�-mi tu mie dou� creioane colorate �i eu voi avea de dou� ori mai multe decât vei avea tu. 
Câte creioane are fiecare copil? 

SUCCES! 


















