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CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ 

ARGEŞGIM – EDIŢIA a XIV-a, 28.01.2023 

Clasa a IV-a 
 

SUBIECTE 
 

I. a) Calculați: 5 x [326 – 16 x (54 : 9)] + 870     (1p) 

 

b) Să se determine termenul necunoscut din egalitatea: 

3 + 3 x [3 + 3 x (3 + 3 x 3)] = (3  a + 3) x 3 + 3      (2p) 

 

c) Scrie cel mai mare și cel mai mic număr natural de cinci cifre pentru care suma 

cifrelor este 13.                (0,20p) 

 

d) Scrie cel mai mare și cel mai mic număr natural care împărțite la un număr de 2 

cifre dau câtul 7 și un rest r.              (0,80p) 

 

e) Șirul de numere naturale 6, a, b, c, d, e, 46 are proprietatea că fiecare termen 

începând cu al treilea este suma celor doi termeni dinaintea lui. Aflați valoarea 

numărului e.           (3p) 

 

II. Un elev și-a propus să citească o carte în 4 săptămâni. În prima săptămână a 

citit un sfert din carte. În a doua săptămână a citit o cincime din rest și încă 6 

pagini. În a treia săptămână a citit o treime din noul rest și încă 4 pagini. Pentru 

ultima săptămână i-a rămas să citească un număr de 8 pagini în fiecare zi. 

Câte pagini are cartea și câte pagini a citit în fiecare săptămână?   (7p) 

 

III. La o florărie s-au vândut 2585 de flori: frezii, trandafiri, garoafe și lalele. După 

ce s-a vândut o parte din frezii, trandafiri cât triplul freziilor vândute și încă 16, 

garoafe cât împătritul freziilor vândute și încă 9, iar lalele cât triplul garoafelor 

vândute și încă 5, vânzătoarea a constatat că din fiecare fel de flori au rămas tot 

atâtea flori câte s-au vândut împreună. 

Câte flori de fiecare fel au fost?        (7p) 
Notă: 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Fiecare subiect este notat de la 0 la 7. 

Timp de lucru: 2 ore.  


