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PROGRAMA PENTRU  
CONCURSUL „Nicolae Popescu” 

 
Clasa a II- a  
Conținuturile învățării: 

 Numere naturale de la 0 la 1 000: recunoaștere, formare, scriere, citire, comparare, ordonare; 
estimare. Numere pare și impare; 

 Adunarea și scăderea numerelor naturale, fără trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1000;  
 Terminologie specifică: termen, sumă, cu atât mai mult, cu atât mai puțin;  
 Aflarea unui termen necunoscut în cadrul unei relații de tipul ? + a = b sau a + ? = b, unde a și 

b sunt numere în concentrul 0 – 100;  
 Înmulțirea numerelor naturale 0 – 100 prin adunare repetată;  
 Tabla înmulțirii;  
 Înmulțirea numerelor naturale 0 – 1 000 prin adunare repetată;  
 Proprietățile înmulțirii;  
 Tabla împărțirii;  
 Legătura dintre înmulțire și împărțire; proba înmulțirii și proba împărțirii;  
 Aflarea termenului necunoscut;  
 Organizarea și reprezentarea datelor (tabele, grafice cu bare) 
 Probleme care se rezolvă prin cel puțin două operații (adunare, scădere, înmulțire, împărțire); 
 *Jocuri aritmetice, probleme de perspicacitate. 

 
 
 

Clasa a III a  
Conținuturile învățării:  

 Numere naturale de la 0 la 10 000 (formare, citire, scriere, comparare, ordonare, aproximare);  
 Scrierea cu cifre romane (I – L);  
 Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 fără și cu trecere peste ordin;  
 Aflarea termenului necunoscut;  
 Înmulțirea numerelor naturale când factorii au 1 și 2 cifre; (terminologia specifică: jumătate, 

treime, etc.) 
 Terminologia specifică: termen, sumă, descăzut, scăzător, „cu atât mai mult”, „cu atât mai 

puțin” 
 Proprietățile înmulțirii;  
 Tabla împărțirii;  
 Aflarea termenului necunoscut;  
 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde; 
 Probleme care se rezolvă cu metoda grafică : suma și diferență; sumă și raport; diferență și 

raport;  
 Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers; 
 Fracții;  
 Probleme cu cele patru operații (adunare, scădere, înmulțire, împărțire).  
 *Jocuri aritmetice, probleme de perspicacitate. 
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Clasa a IV a  
Conținuturile învățării:  

 Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000;  
 Scrierea zecimală (𝑎𝑏𝑐 = 100 ∙ 𝑎 + 10 ∙ 𝑏 + 𝑐 
 Scrierea numerelor cu cifre romane;  
 Operații cu numere naturale: 
 Adunarea și scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000;  
 Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000;  
 Teorema Împărțirii cu rest; 
 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate;  
 Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operații de ordine diferite;  
 Fracții;  
 Probleme cu cele patru operații (adunare, scădere, înmulțire, împărțire).  
 *Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operații de ordine diferite;  
 Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă (* sumă și diferență/sumă și raport/diferență 

și raport/ dublu raport/probleme în care intervin fracții dintr-un întreg);  
 * Alte metode de rezolvare a problemelor:  

- Metoda reducerii la unitate;  
- Metoda comparației;  
- Metoda mersului invers;  
- Metoda falsei ipoteze;  
- Probleme de numărare și combinare;  

 Probleme care se rezolvă prin încercări;  
 Probleme de estimare;  
 Probleme de logică și probabilități;  
 Probleme de organizare a datelor în tabele. 


