
 
 
 

 
 
 

FIŞĂ DE LUCRU PENTRU PERFORMANŢĂ 

Clasa a III – a  
 

 
 
 

1. În vacanţa de iarnă, copiii au mers în tabără. Acolo au participat la diferite activități: 
 

Activități Plimbări cu sania Jocuri cu zăpadă Schi Patinaj 

Fete Băieți Fete Băieți Fete Băieți Fete Băieți 

Număr 

copii 

10 20 30 10 25 40 20 15 

         
          Observă datele din tabel și rezolvă următoarele cerințe: 

 
a) În cursul vacanței de iarnă, în tabără a fost organizat un număr de  ......... activități. 
b) Cu cât mai puțini băieți s - au plimbat cu sania decât au schiat? 

c) La patinaj au participat    cu .................. mai multe fete decât băieți. 
d) Jocurile cu zăpadă au fost preferate de .................... care au fost în număr de ................... .? 

e) Calculează câte fete au participat la activități. 
 
2. La un concurs de cros pentru băieţi, organizat în vacanţa de iarnă s-au înregistrat următoarele 

rezultate: 
 

Prenumele George Andrei Cristian Cosmin Ionuţ Dragoş Mihnea 

Distanţa 

parcursă 

1017 m 1126 m 1134 m 1028 m 1173 m 1015 m 1170 m 

 
           Observă datele din tabel şi rezolvă următoarele cerinţe: 

 
a) Scrie în ordine crescătoare numele băieţilor în funcţie de distanţa parcursă. 
b) Rotunjeşte la ordinul zecilor, apoi al sutelor, numărul care reprezintă distanţa parcursă de 

Ionuţ. 
c) Scrie numele băiatului care a parcurs distanţa reprezentată de numărul care are o unitate de 

ordinul 4, o unitate de ordinul 3, trei unităţi de ordinul 2 şi patru unităţi de ordinul 1. 
d) Cu cât este mai mare distanţa parcursă de Mihnea decât cea parcursă de George. 
e) Calculează suma distanţelor reprezentate prin numere pare. 

 
3. Pentru a afla lungimea traseului acoperit de zăpadă, calculează : 3 x a + b : 5 – c  

 
a = 100 – 64 : 8 x 4 + 9 
b = 223 + (78 – 3 x 12) : 6 

c = 54 : 9 + 11 x 4 – 3 



 
4. Lungimea traseului pentru plimbări cu sania este: 3 x a + 2 x b – c 

 

a = 84 + (100 + 9 x 9 – 5 x 2) 
b = 45 – 6 x 6 : 6 + 377 

c = 322 +27 : 9 – 57 x 4 
 

5.       La concursul de schi s-au înscris inițial 68 de copii, fete și băieți, în număr egal. S-au retras 

15 fete și 7 băieți, apoi s-au mai înscris 6 fete și 12 băieți. 
      Câți copii au participat la concurs? 

 Scrie rezolvarea într-un singur exercițiu. 
 
 

6.         În tabăra de iarnă erau 84 de săniuţe, albastre şi roşii, în număr egal. S-au stricat 9 săniuţe 
albastre şi 7 săniuţe roşii, apoi s-au mai adus 17 săniuţe albastre şi 15 săniuţe roşii. 

             Câte săniuţe sunt în tabăra de iarnă? 
 Scrie rezolvarea într-un singur exercițiu. 

 

 
7.         Mihai s-a antrenat pentru concursul de patinaj 48 de ore în 3 zile. A doua zi s-a antrenat de 

trei ori mai multe ore decât în prima zi, iar a treia zi diferenţa dintre primele două zile.  
             Câte ore s-a antrenat Mihai în fiecare zi? 

 Rezolvă problema prin metoda grafică. 

 
 

8.        Pentru a participa la competiţiile organizate în tabăra de iarnă s-au antrenat mai mulţi copii. 

Numărul băieţilor este de 4 ori mai mare decât numărul fetelor, iar diferența dintre numărul lor 

este 45. 

       Câte fete şi câţi băieţi s-au antrenat în tabăra de iarnă? 

 Rezolvă problema prin metoda grafică. 

 

      
                  IORDAN DORALINA,  Școala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu”, Brăila 

  BEIZADEA ANIŞOARA, Şcoala Gimnazială Cireşu, Brăila 

 


