
  Concursul Național  de Matematică 

               „MICUL ȘCOLAR” 

                    Ediția  a III-a 

                     18  mai 2019 

            ETAPA NAȚIONALĂ 

 

 

CLASA PREGĂTITOARE 

1. Toate subiectele sunt obligatorii. 
2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
3. Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

 

I. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

  5p     1.  Ce numere sunt mai mari decât 7 și mai mici decât 11? 

               a. 6, 5, 2, 4;            b. 2, 3, 4, 5, 6;          c. 7, 8, 9, 10, 11;          d. 8, 9, 10. 

  5 p      2.   În șirul 1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 5, păstrându-se aceeaşi regulă, numărul 7  

            trebuie scris:  

                a. între numerele 3 şi 8;                  b. între numerele 8 şi 4  

                c. între numerele 4 şi 5                   d. între numerele 1 şi 10 

   5 p     3. Fie numerele:    = 2 + 17            = 16 – 10             = 6 + 11               = 19 – 3. 

            Dintre numerele      ,        ,       şi        , cel mai mare este: 

                a.                            b.                              c.                                  d.   

   5 p     4. Pentru ca egalitatea: 12    5    1    4 = 14 să fie corectă, trebuie să completăm, în     

              ordine, cu următoarele semne matematice:  

                a. +, +, +;           b. +, +,– ;                   c. +, –, +;                        d. –, +, +.  

    5p     5. Care sunt mărgelele care au fost acoperite? 
   

  

              
  

                  a.        b.             c.             d ..   

  

 

  

 

 

Nume_____________________ 

Prenume__________________ 

Şcoala__________________________     

______________________ 

Clasa______________________ 

Îndrumător______________________

_______________________ 



 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        II.  Completează spațiile punctate cu  răspunsurile corecte: 

5p      1. Numerele pare cu cifra zecilor 1 sunt:.................................................................... . 

           

5p      2. Dacă numărăm de la 12 la 26,  cifra 5 apare de ...........ori . 

5p      3.  Scăzând din vecinul mai mare al numărului 18  numărul 13 obținem ……….... . 

5p      4. Adunând vecinii numărului 11 vom obține......................................................... . 

5p      5.  În urmă cu 1 an, Mihai și David  aveau  împreună 10 ani. În prezent,  Mihai și    

         David au împreună ........................ani. 

 III.Scrie rezolvările complete pe spaţiul de mai jos: 

20 P  1.  Elena are 14 ani și este cu 2 ani mai  mare decât Corina.  

             Câți ani are Corina? 

 

 

 

 

20 p   2.   ALBĂ   CA  ZĂPADA  a pornit la plimbare prin pădure. Ea observă multe flori  

       și hotărăște  să culeagă un buchet parfumat. Numărul ghioceilor din buchet  este egal 

cu numărul degetelor de la o mână, cel al  toporașilor  este egal cu cel mai mic  

număr de o  cifră   mai mare decât 0.  Numărul  viorelelor este egal cu  primul 

număr de  două cifre identice ( la fel).  

              Câte flori are ALBĂ   CA  ZĂPADA în buchet? 

 

 

   

 

 

 

 

  SUCCES! 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              


