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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA I – 22 ianuarie 2016  

COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a III-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 

STANDARD 
 
1. Numărul cu 2316 mai mic decât 6439 este: 

a. 4232; b. 4123; c. 3143; d. 4523. 
 
2. Numărul cu 1319 mai mic decât cel mai mare număr scris cu 4 cifre impare este: 

a. 7680; b. 7880; c. 8680; d. 8750. 
 
3. Care este numărul cu 3236 mai mare decât 1418? 

a. 4546; b. 3656; c. 3854; d. 4654. 
 
4. Suma dintre cel mai mic număr de trei cifre impare diferite și cel mai mare număr de două cifre 

pare este: 
a. 299; b. 223; c. 199; d. 1 063. 

 
5. Dacă din suma numerelor 4260 şi 1640 luăm diferenţa numerelor 7368 şi 5356 obţinem: 

   a. 2880; b. 3880; c. 3888; d. 3688. 
 
6. La diferenţa numerelor 8426 şi 3623 adaugă suma numerelor 1016 şi 1884! Ai obținut: 

a. 7603; b. 7703; c. 6703; d. 7700. 
 
7. Dacă a este cu 2917 mai mare decât 4368, atunci a este: 

a. 7385; b. 6585; c. 7465; d. 7285. 
 
8. Numărul cu 2617 mai mic decât succesorul lui 7120 este: 

a. 3503; b. 4554; c. 4504; d. 2704. 
 
9. Numărul cu 2487 mai mic decât cel mai mare număr scris cu 4 cifre impare diferite este: 

a. 1357; b. 7266; c. 5277; d. 7533. 
 
10. Dacă dintr-un număr a scad, pe rând, 427, apoi 1319, obţin 3408. Numărul a este: 

a. 4726; b. 1747; c. 5263; d. 5154. 
 
11. Sonia a citit dintr-o carte de poveşti 1152 pagini, depăşind cu 327 de pagini jumătatea cărţii. 

Câte pagini are cartea de poveşti a Soniei? 
a. 1479; b. 1400; c. 1650; d. 950. 

 
12. Suma dintre descăzut, scăzător şi diferenţă este cu 815 mai mică decât 1215. Descăzutul este: 

a. 200; b. 300; c. 400; d. 800. 
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13. La o florărie s-au adus 1400 de fire de frezii şi trandafiri. După ce s-au vândut 165 de fire de 

trandafiri, au mai rămas în florărie 579 de fire de trandafiri. Câte fire de frezii sunt în florărie? 
a. 754; b. 656; c. 746; d. 678. 

 
14. Un telefon şi o tabletă costă 1300 lei, iar 3 telefoane şi 4 tablete costă 4400 lei. Ce preţ are o 

tabletă? 
a. 1000 lei; b. 700 lei; c. 350 lei; d. 500 lei. 

 
15. În librărie au rămas cu 135 de caiete mai puţin decât cele vândute. Caietele vândute reprezintă 

cel mai mic număr impar scris cu patru cifre diferite. Câte caiete au fost în librărie?   
a. 1234; b. 1850; c. 1911; d. 1235. 

 
16. La un parc de distracţii s-au încasat duminică 6350 lei, iar sâmbătă cu 1645 lei mai puţin decât 

duminică, dar cu 935 lei mai mult decât vineri. Vineri s-au încasat: 
a. 3770 lei; b. 4750 lei; c. 3850 lei; d. 3550 lei. 

 
EXCELENȚĂ 

 
17. Irina şi Matei aveau aceeaşi sumă de bani fiecare. Irina a cheltuit 789 lei, iar Matei 945 lei şi 

observă că împreună mai aveau cât avea fiecare la început. Câţi lei a avut iniţial fiecare copil? 
a. 945 lei; b. 1734 lei; c. 1500 lei; d. 234 lei. 

 
18.  La un magazin s-au adus 776 baloane albe, roşii şi galbene. Câte baloane sunt din fiecare fel 

dacă 367 baloane nu sunt galbene, iar 622 baloane nu sunt roșii:                 
a. 367 roşii, 213 albe, 240 galbene; 
b. 213 albe, 214 roşii, 349 galbene; 
c. 213 albe, 154 roşii, 409 galbene; 
d. 313 albe, 164 roşii, 419 galbene. 

 
 


