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 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ 

FAZA LOCALĂ 17.02.2020  

CLASA A IV-A 

 

 

SUBIECTUL I 

a) (3p)  Calculați: 

5x[326-16x(54:9)]+870 ; 

b) (4p)  Să se afle termenul necunoscut din egalitatea: 

3+3x[3+3x(3+3x3)] = (3xa+3)x3+3. 

 

SUBIECTUL II 

 Cinci prieteni Ioana, Diana, Daniel, Cornel și Cristina vor să cumpere o 

culegere de matematică. Fiecare copil participă cu o anumită sumă de bani astfel: 

Ioana și Diana cu 8 lei împreună, Ioana și Daniel cu 12 lei împreună, Ioana și 

Cornel cu 16 lei împreună, iar Ioana și Cristina cu 20 lei împreună. 

 Aflați  cu ce sumă de bani participă Ioana, știind că ceilalți patru prieteni 

participă cu 44 lei în total. 

 

SUBIECTUL III 

 Să se scrie toate numerele naturale impare de forma 𝑎𝑏𝑐𝑑        cu toate cifrele 

distincte care au cifra zecilor 7 și suma cifrelor 11. 

 

SUBIECTUL IV 

 Trei buchete de trandafiri și patru buchete de lalele costă 260 lei, iar cu 

jumătate din prețul unui buchet de trandafiri se poate cumpăra un singur buchet 

de lalele, rămânând un rest de 10 lei. Care este prețul unui buchet de trandafiri? 

 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Fiecare exercițiu este notat de la 0 la 7 puncte. 

         Timp de lucru efectiv 2 ore. 
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BAREM DE CORECTARE SI NOTARE 

Clasa a IV a 

Olimpiada de matematică - Faza locală 17.02.2020 
 Nu se acorda puncte din oficiu. 

 Pentru orice solutie corecta, diferita de cea din barem, se acorda punctajul corespunzator. 

 Fiecare exercitiu este punctat de la 0 la 7. 

 

Subiectul I. a) Raspuns 2020..........................................................................3 puncte  

                     b) a=12....................................................................................... 4 puncte 

Subiectul II. Fie x,y,z,t,u sumele de bani ale celor cinci prieteni...................1 punct 

Obtinem relatiile: 

 

x + y = 8
x + z = 12
x + t = 16
𝑥 + 𝑢 = 20

y + z + t + u = 44 
 
 

 
 

....................................3 puncte 

Deci 4x+44=56, de unde rezulta ca x=3 lei.....................................................   3 puncte 

Subiectul III. Cifra zecilor este c=7..................................................................1 punct 

                       a+b+d=4, a,b,d cifre disticte si a diferit de 0..............................1 punct 

                       Cum numarul este impar rezulta ca d poate fi 1 sau 3................ 2 puncte 

                       Obtinem numerele 1073 si 3071................................................. 3 puncte 

Subiectul IV. 

Daca jumatate din pretul unui buchet de trandafiri inseamna pretul unui buchet de lalele 

plus inca 10 lei, atunci un buchet de trandafiri valoreaza cat doua buchete de lalele si inca 20 

lei.    

3 buchete de trandafiri......4 buchete de lalele.......260 lei                  ............... 2 puncte 

3 buchete de trandafiri = 6 buchete de lalele + 3 x 20 lei                ................  2 puncte 

Obtinem ca 10 buchete de lalele costa 200 lei, deci pretul unui buchet de lalele egal cu 20 lei                        

................2 puncte 

Cum un buchet de trandafiri valoreaza cat doua buchete de lalele plus inca 20 lei, se poate 

obtine ca pretul buchetului de trandafiri este de 60 lei.      ............................... 1 punct 

 

 

 

 

 


