
CONCURSUL NAŢIONAL  DE MATEMATICĂ „SFERA”  EDIȚIA  A XIII-A 

BĂILEȘTI, 12 MARTIE 2016 

CLASA a IV-a 

Partea I (50 puncte) 
Pentru întrebările 1-5 scrieți pe lucrare litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1. Valoarea necunoscutei din relaţia A x 10 : 10 – A x  10 : 10 + A x 10 : 10 + A = 10 x 10 este: 

a) 30                                 b) 20                         c) 50                          d) 60 

 

2. La împărțirea a două numere naturale câtul este jumătate din împărțitor, iar restul este un sfert 

din cât. 

Afla cele două numere, dacă suma dintre cât și rest este 5. 

a) 33 și 8                          b) 35 și 7                    c) 36 și 5                    d) 32 și 4 

3. Într-o cutie sunt bile de trei culori: albe, galbene şi roșii. Știind că 280 nu sunt albe, 250 nu sunt 

galbene, iar 230 nu sunt roșii, aflați câte bile de fiecare fel sunt în cutie. 

a) albe 100                          b) albe 100                   c) albe 120                d) albe 110 

galbene120                         galbene 130                galbene110               galbene 140 

roșii 140                              roșii150                       roșii 140                  roșii 120 

 

4. Cu jumătate din banii pe care îi avea,  Emanuel a cumpărat un joc Lego. Cu trei sferturi din banii 

rămași a cumpărat 2 mașini a 75 de lei bucata. 

Câți lei a costat jocul Lego? 

a) 150 lei                             b) 100 lei                            c) 170 lei                      d) 200 lei 

5.  De 1 Iunie un învățător a cumpărat pentru elevii din clasa sa de 4 ori mai multe bomboane decât          

napolitane. Fiecare copil a primit câte 2 napolitane și câte 7 bomboane și au rămas nedistribuite 5 

napolitane și 52 de bomboane. 

            Câți elevi erau în acea clasă? 

a) 23                                     b) 34                               c) 32                          d) 42 

Partea a II-a (40 puncte) 

Pentru problemele 1 și 2 notează pe lucrare rezolvările complete 

 

Problema 1 (20 puncte) 

       Doi copii împreună cu părinţii lor au la un loc 64 de ani. Cu doi ani în urmă, suma vârstelor 

era 57 de ani. Știind că diferența de vârstă dintre cei doi părinți și dintre cei doi copii este de 4 

ani, aflați câți ani are fiecare. 

Probleme propuse de: Argentoianu Liliana, prof.  C. N.”Frații Buzești”, Craiova, Dolj 

 

Problema 2 (20 puncte) 

     Într-o  poiană sunt veverițe și fazani, în total 100 capete și 240 de picioare. 

Câte veverițe și câți fazani sunt în poiană? 

                                   Cincea Doina –Simona, prof.Țuglui, Dolj, Sfera matematicii nr. 20-21 

 

Timp de lucru: 2 ore  

Din oficiu: 10 puncte 

 

 



Clasa a IV-a 

 

Partea I (5 x 10 p.) 

1. c);    2. a);     3. b);    4. d);    5.c) 
 

Partea a II-a 

1.  64-4x2=56 ani suma vârstelor cu 2 ani în urmă……………...……………….4p 

57-56=1 diferența dintre sumele vârstelor …………………………………….2p 

Cel mai mic dintre copii nu era născut în urmă cu 2 ani, el are 1 an…………..2p 

1+4=5 ani are fratele cel mare………………………………………………….2p 

63-5=58 ani au împreună părinții………………………………………………2p 

 

Mama  

                                                     58 

Tata             +   4 

        58-4=54 suma a două părți egale……………………………………………… 2p 

        54:2=27 ani are mama…………………………………………………………..3p 

        27+4=31 ani are tata…………………………………………………………….3p 

                                                                                                                     TOTAL 20P 

2. Presupunem că sunt doar  fazani 

100x2=200 picioare ar avea fazanii………………………………………..…….4p 

240 -200=40 diferența între numărul de picioare real și cel presupus……….…..4p 

4-2=2 diferenta dintre numărul de picioare ale celor doua animale………..…….4p 

40:2=20 veverițe…………………………………………………………………..4p 

100-20= 80 fazani……………………………………….........................................4p            

                                                                                                                 TOTAL 20P 

 NOTĂ: Orice altă modalitate corectă de rezolvare se acceptă şi se punctează corespunzător. 


