
CLASA a IV-a 
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 I. (35 puncte) La exerciţiile 1-7 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

5p 1.    În figura alăturată, fiecare cerculeţ trebuie completat cu cifra: 20+ + + + =○ ○ ○ ○ ○  
            A. 2                      B. 3                        C. 4                     D. 5       

5p 2.    Numărul care se împarte exact la 3 este: 
             A. 19                   B. 29                      C. 103                 D. 201 

5p 3.    Exerciţiul la care se obţine ca rezultat numărul 2009 este: 
             A.         B. 301       C. 2000 9− 0 1001− 2102 103−      D. 2014 95+  

5p 4.    Pentru a obţine un număr cu 8 mai mare decât 9 trebuie să scădem de 5 ori câte 6 din numărul: 
             A. 47                   B. 92                      C. 102                 D. 42 

5p 5.   Liliana are de rezolvat 36 de probleme şi 72 de exerciţii. În fiecare zi ea rezolvă 4 probleme şi 8  exerciţii.  
      Liliana reuşeşte să termine toată tema în: 
             A.  15 zile            B. 10 zile               C. 12 zile            D. 9 zile 

5p 6.    Numărul 7500 are: 
             A. 5 sute              B. 75 de sute          C. mai mult de 75 de sute          D. mai puţin de 5 sute 

5p 7.    Se dau numerele: 
* şapte mii cinci sute treizeci şi patru 
* nouă mii unu 
* nouă sute nouăzeci şi nouă 
* cincizeci şi patru 
* nouă sute zece 

  Dintre numerele date, cel mai mare este: 
             A. 999                   B. 7534                  C. 9001                D. 9010 

 II. (35 puncte) Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate. 

5p 1. Într-un coş acoperit sunt numai 6 mere, 8 prune şi 5 gutui. Un copil ia din coş fructe. 
    Pentru a fi sigur că ia cel puţin un măr copilul trebuie să ia din coş un număr de ... fructe. 

 
5p 2. Efectuând adunări şi scăderi cu numere afişate în dreptunghi, fără a folosi 

    paranteze, se obţine rezultatul 1. Numărul posibilităţilor este egal cu .... 
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5p 3. La malul unui râu nişte excursionişti au găsit 3 bărci. S-au urcat câte 4 în fiecare 
    barcă şi au trecut râul. Apoi, unul dintre ei a revenit cu barca pentru a-i traversa râul şi pe ultimii doi 
    excursionişti. În total numărul excursioniştilor era de .... 

 
5p 4. Doimea sfertului unui număr natural este 8. Numărul natural este egal cu … . 

 
5p 5. Figura alăturată conţine un număr de ... pătrate. 

 
 

5p 6. Un cioban avea la stână în total 250 de oi şi de capre. După ce a vândut 30 de oi şi 
 20 de capre, i-au rămas tot atâtea oi câte capre. Ciobanul avea un număr de ... capre. 

5p 7. O carte costă cu 26 de lei mai mult decât un caiet. Preţul cărţii este cât preţul a 4 caiete şi încă
    Preţul caietului este de … lei. 

 III. (20 puncte) Scrieţi rezolvările complete. 

7p 1. Câte cifre se folosesc la numerotarea paginilor unei cărţi de 124 de pagini? 

7p 2. Suma a trei numere este 471. Dacă fiecare se măreşte cu acelaşi număr, atunci primul devine 
   doilea devine 107, iar al treilea devine 222. Aflaţi numerele iniţiale. 

6p 3.  Aflaţi numărul din egalitatea: .  a ( )2009 7 9 3 15:5 13 1994a− × − × − × =

 
Total punctaj maxim 100 puncte. 
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 5 lei. 
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