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Clasa a IV-a
SUBIECT I „Numere... ș i mărț iș oare‟
a) Să se determine cel mai mare număr format din cifre distincte care
este mai mic decât numărul 333 333.
b) Lia aș ază un număr de mărț iș oare , în mod
egal, mai întâi în 4 cutii, apoi în 5 cutii.Prima dată
rămân 2 mărț iș oare în afara cutiilor, iar a doua oară rămân 3
mărț iș oare. Numărul mărț iș oarelor din fiecare cutie, în primul
caz, este cu 5 mai mare decât numărul mărț iș oarelor din fiecare
cutie în al doilea caz.
Câte mărț iș oare are Lia?
SUBIECT II „Haș deenii‟
În turneul de ș ah „Haș deenii‟ au participat la categoria 10 – 12 ani 16
ș ahiș ti. Cel care pierde este eliminat din joc.
În primele două runde s-au jucat câte 8 partide, în următoarele două câte 4 partide,
iar în ultimele două runde s-au jucat două, respectiv o partidă, desemnându-se
câș tigătorul.
a) Câte partide s-au jucat?
b) Ce loc a obț inut jucătorul care a câș tigat 4 partide?
SUBIECT III„Denisa ș i Dorel‟
Se consideră 40 de cărț i de joc: patru cu valoarea 1, patru cu valoarea 2,
patru cu valoarea 3, … ș i 4 cu valoarea 10. Toate cărț ile se împart aleatoriu, în
mod egal, între doi jucători. Fără a se uita la cărț i, pe rând, fiecare aș ază câte o
carte pe masă, cu faț a în sus. Dacă la un moment dat unul dintre jucători observă
pe masă câteva cărț i cu suma 15, el poate elimina din joc acel grup de cărț i.
Câș tigă cel care a eliminat mai multe astfel de grupe.
Denisa ș i Dorel joacă acest joc. Spre final, pe masă rămâne o singură carte, cu
valoarea 9. Denisa mai are în mână două cărț i având valorile 3 ș i 5, iar Dorel
are în mână o singură carte. Ce valoare are cartea din mâna lui Dorel?
Notă: Timp de lucru 2 ore.
Fiecare subiect se notează cu punctaje cuprinse între 2 şi 15.

