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24 . 10 . 2009         Clasa a IV -a 

Toate răspunsurile la test se dau pe aceste foi 

NOTĂ.Toate subiectele sunt obligatorii. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da 

direct răspunsul.La subiectele III si IV se cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 

efectiv 1 oră si 30 de minute  

 SUBIECTUL   I ( 20p ) ATENŢIE! 
 La exerciţiile 1, 2 , 3 , 4 şi 5 transcrieţi pe foaia de concurs numai litera 

corespunzătoare răspunsului corect. 

(4p) 1) Alegeţi citirea numărului natural 21500. 

 a) Două mii o sută cincizeci                             b) Douăzeci şi una de mii cinci sute 
c) Două sute cincisprezece mii                     d)Douăzeci de mii cinci 

(4p) 2) Care este scrierea numărului trei sute optzeci şi patru de mii? 

        a) 384000               b) 300480          c) 300048                         d) 340080 

(4p) 3) Câte zerouri trebuie scrise după numărul 103, pentru a obţine numărul zece mii trei 
sute? 

        a) un zero                 b) două zerouri   c) trei zerouri                    d) patru zerouri 

(4p) 4) Care este rezultatul calculului 117206 − ? 

        a) 89                         b) 99                   c) 81                                  d) 91 

(4p) 5) Care este numărul cel mai apropiat de 123, care are cifra unităţilor 0? 

        a) 120                       b) 130                  c) 124                                d) 122                  

 SUBIECTUL II ( 40p ) 

Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi rezultatul corespunzător. 

(4p) 1) Scrieţi în ordine descrescătoare numerele date: 26103; 479320; 26301; 497320. 

 ........................................................................................................................................ 

(4p) 2) Scrieţi numerele naturale mai mari decât 23500, dar mai mici şi cel mult egale cu 
23504. 

 .......................................................................................................................................... 

(4p) 3) Scrieţi patru numere naturale impare consecutive, al doilea fiind 967001. 
 ......................................................................................................................................... 

(4p) 4) Scrieţi un număr care îndeplineşte, în acelaşi timp, toate condiţiile:  
are cinci cifre, este scris numai cu cifre impare şi are cifre diferite 

                                                                                                                                             

(4p) 5) Aflaţi descăzutul, ştiind că diferenţa este 140, iar scăzătorul este  314. 
 .......................................................................................................................................... 

(4p) 6) Într-o vază sunt 3 flori şi fiecare floare are 3 frunze. Câte frunze au în total florile din 
vază? 

 .......................................................................................................................................... 

(4p) 7) Scrieţi vecinii numărului 500. 
 .......................................................................................................................................... 

(4p) 8) Scrieţi o adunare al cărei rezultat să fie numărul 10000. 
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 .......................................................................................................................................... 

(4p) 9) Câte numere mai mici de 50 au suma cifrelor egală cu 4? 
 .......................................................................................................................................... 

(4p) 10) Scrieţi un număr de 3 cifre care să aibă cifra sutelor egală cu cifra unităţilor. 
 .......................................................................................................................................... 

 SUBIECTUL III ( 15p )    Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă. 
             Se dau 8 numere naturale. 

(4p) a) Care este restul împărţirii lui 43 la 7? 
 ............................................................................................................................................ 

(3p) b) Care este restul împărţirii lui 36  la 7? 
 ............................................................................................................................................ 

(3p) c) Care este restul împarţirii lui 43-36 la 7? 
 ............................................................................................................................................. 

(2p) d) Care sunt resturile care se pot obţine prin împărţirea unui număr natural la 7? 
 ............................................................................................................................................. 

(1p) e) Să se arate că, printre cele 8 numere date, există cel puţin două care dau acelaşi rest la 

împărţirea  la 7 
 ............................................................................................................................................. 

(1p) f) Să se arate că, printre cele 8 numere date, există cel puţin două a căror diferenţă se 

împarte exact la 7. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 

(1p) g) Sa se arate ca putem alege dintre cele 8 numere date, cateva numere a caror suma sa dea 
restul 0 la impartirea la 7. 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 

  SUBIECTUL IV ( 15p )    Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă. 
             Alexandru scrie toate numerele naturale de la 1 la 50. 
 (4p) a) Câte numere a scris Alexandru ? 
  ............................................................................................................................................ 

 (4p) b) Calculaţi 1 + 50 şi 2 + 49. 
  ............................................................................................................................................ 

 (3p) c) Alexandru scrie numerele date pe două linii orizontale astfel: pe prima linie le scrie pe 
toate în ordine crescătoare, iar pe a doua le scrie pe toate în ordine descrescătoare astfel 

încât sub fiecare număr de pe prima linie să se găsească un număr de pe a doua linie. Ce 
număr va fi scris pe a doua linie, sub numărul 3 de pe prima linie? 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

 (2p) d) Care este suma numerelor scrise iniţial? 
  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

 (2p) e) Colegul lui de bancă îi spune: am scris cincizeci de numere naturale diferite de 0, le-am 
adunat şi am obţinut 1274. Spune-mi fară să te uiţi, dacă am repetat vreun număr. 
.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
Test conceput de  prof. Lavinia Savu, şc. nr. 17  şi  institutor  Rodica Nicula, şc nr 12, 

Bucureşti 
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