
   PREGĂTIRE PENTRU CONCURS 
 

1. DiferenŃa a două numere este 300. Dacă adăugăm 100 la diferenŃă obŃinem scăzătorul. 
Care este descăzutul? 
                              
                              
                              
                              
                              

2. Măreşte diferenŃa numerelor 189 şi 99 cu 158. 
                              
                              
                              
                              
                              

3. Scăzătorul este 178 şi restul este 93. Cât este descăzutul? 
                              
                              
                              
                              
                              

4. Cu cât este mai mare suma numerelor 327 şi 155 decât diferenŃa lor? 
                              
                              
                              
                              
                              

5. DiferenŃa a două numere naturale este 340, cel mai mic fiind 120. Află celălalt număr. 
                              
                              
                              
                              
                              

6. Adună trei numere naturale consecutive, cel din mijloc fiind 182. 
                              
                              
                              
                              
                              
 
 
 



7. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 127 şi scad 89 din rezultat. ObŃin 300. La ce 
număr m-am gândit? 
                              
                              
                              
                              
                              

8. Acum 5 ani, Alina avea 15 ani. Maria este cu 6 ani mai mică decât Alina. CâŃi ani va 
avea Maria peste  3 ani? 

                              
                              
                              
                              
                              

9. La predecesorul numărului 276, adună succesorul numărului 234. 
                              
                              
                              
                              
                              

10. Din succesorul numărului 768, scade cel mai mic număr de trei cifre, scris cu cifre pare 
consecutive. 
                              
                              
                              
                              
                              

11. Micşorează cu 340 diferenŃa numerelor 988 şi 129. 
                              
                              
                              
                              
                              

12. Din cel mai mare număr impar scris cu două cifre diferite, scade cel mai mic număr par 
de două cifre. 
                              
                              
                              
                              
                              

 
 



13. Din cel mai mare număr impar de trei cifre diferite, ia cel mai mic număr par de trei 
cifre. 
                              
                              
                              
                              
                              

14. Într-o cutie sunt 62 de nasturi negri; în alta sunt un număr de nasturi roşii egal cu cel 
mai mic număr par de două cifre consecutive. CâŃi nasturi sunt în total în cele două cutii? 
                              
                              
                              
                              
                              

15. Completează şirul, respectând regula de formare: 
4, 8, 12, 16, ….., ……., ……,….., 36. 

                              
                              
                              
                              
                              
16. Un termen al adunării este 325, iar celălalt termen este cu 98 mai mare. Care este 
suma? 
                              
                              
                              
                              
                              

16. În clasă sunt 23 de elevi, dintre care 13 sunt băieŃi. Câte bănci ocupă fetele, ştiind că s-
au aşezat câte 2 în bancă? 

                              
                              
                              
                              
                              

17. Află suma numerelor pare de la 0 la 10. (Se ia şi 10) 
                              
                              
                              
                              
                              

 



18. Anul acesta Andrei, Mihaela şi Ionel au împreună 25 de ani. CâŃi ani vor avea împreună 
peste un an? 

                              
                              
                              
                              
                              

19. Aura îi spune lui Dan: „Dacă îmi dai 6 mere voi avea tot atâtea mere câte vei avea şi 
tu”.  Cu câte mere are mai multe Dan decât Aura? 

                              
                              
                              
                              
                              

20. Prima zi a unei luni de 31 de zile este joi. Câte zile de joi cuprinde luna? 
                              
                              
                              
                              
                              

21. 4 fraŃi s-au născut la intervale de 2 ani. Dacă cel mai mare are 10 ani, câŃi ani are cel 
mai mic? 

                              
                              
                              
                              
                              

22. Alin are o soră şi doi fraŃi. CâŃi fraŃi are sora lui? 
                              
                              
                              
                              
                              

23. Ieri am citit jumătate dintr-o poveste şi jumătate din alta, în total 10 pagini. Câte pagini 
au împreună cele două poveşti? 

                              
                              
                              
                              
                              

 
 
 



24. La o fermă sunt 125 de găini, pui cu 98 mai mulŃi, iar gâşte cât găini şi pui la un loc. 
Câte păsări are ferma? 

                              
                              
                              
                              
                              

25. Într-o cutie sunt 99 de nasturi verzi, cu 88 mai puŃini nasturi roşii, iar nasturi gri sunt 
câti nasturi verzi şi roşii la un loc. CâŃi nasturi sunt în total? 

                              
                              
                              
                              
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREGĂTIRE PENTRU CONCURS 

1.  Semnul scris al sunetului este ……………………… . 
2. Completează propoziŃiile: 

a) Litera se ………………… 
b) Sunetul se ……………………………………………. 
c) Mai multe cuvinte legate prin înŃeles formează o …………………….. . 

3. Textele din manual şi din alte cărŃi sunt scrise pe ……………………. . 
4. FeŃele care învelesc o carte se numesc ………………….. 
5. În cuvântul „ceteraş” se aud ……………sunete. 
6. Alege exprimarea corectă: 

a) Copilul se ascundea dupe masă.  c) Copilul se ascundea după masă. 
b) Copilul se ascundea du  pemasă.  d) Copilul se ascundea di pe masă. 

7. Alege varianta corectă de aşezare a cuvintelor în ordine alfabetică: 
a) adun, amân, atârn, afirm, aştept.    c) amân, adun, atârn, afirm, aştept. 
b) adun, afirm, amân, aştept, atârn.    d) aştept, adun, afirm, amân, adun. 
8. Expresia „ a intra pe neaşteptate” înseamnă: 

a) a da buzna;   c) a se văieta; 
b) a se opri;    d) a se supăra. 

9.Completează proverbele: 
a. Pisica cu …………………….nu prinde şoareci. 
b. Unde nu-i …………, vai de picioare. 
c. Meseria este brăŃară …………….. . 
d. Ai ………………, ai parte. 
e. Omului cu-nvăŃătură, îi curge ………………. din gură. 

10. Autorul Hans Christian Andersen a scris: 
f. Amintiri din copilărie 
g. Vrăjitorul din Oz. 
h. Crăiasa Zăpezii 
i. Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia 

11.Sunetele limbii române se numesc …………………..şi …………………… . 
12.Completează cu mai şi m-ai: 

În luna ……… înfloresc trandafirii. Tu …………rugat să îŃi aduc un buchet. 
Dacă ……….vrei şi alte flori, vino la mine. 

13.Alcătuieşte enunŃuri în care cuvântul vin să aibă înŃelesuri diferite. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
14.Alege varianta corectă: 

   S-au / sau adunat nori negri pe cerul senin. A început ploaia. Florile sau / s-au 
bucurat. Oare ce buchet să adun? Lalele sau / s-au narcise? 

15.Scrie varianta corectă: într-o, într-un. 
……………..dimineaŃă, m-a trezit un glas blând. Era mama. ……….minut 
eram îmbrăcat. 


