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Clasa a-IV-a 
Subiectul I (fiecare problemă este notată cu 5 puncte) 

1. Tatăl are cu 5 ani mai puţin decât mama şi fiul la un loc. Peste 7 ani, fiul va avea a treia parte din 
vârsta mamei şi toţi vor avea împreună 108 ani. Ce vârstă are tatăl acum? 
a. 40   b. 41  c. 37  d. 31  e. alt răspuns 

2. Fie  a = [(7 + 7: 7) :8  + ( 8+ 9 : 9) : 9 – 1] + 108.  Produsul cifrelor numărului a este: 
a.10   b. 0  c. 9  d. 1  e. alt răspuns 

3. Andrei constată că înmulţinnd un număr cu el insuşi obţine un rezultat egal cu produsul 
numerelor 24 şi 54. Acel număr  este: 
a.36   b. 63  c. 6  d. 106  e. alt răspuns 

4. Numărul x  din egalitatea  2 + 10     22235162157  x   este : 

a.1   b. 0  c. 6   d. 5  e. alt răspuns 
5. Cel mai mare număr care adunat cu răsturnatul său dă suma 948 este  :  

a.672   b. 771  c. 573  d. 474  e. alt răspuns 
6. Suma numerelor naturale n cu proprietatea că n < 2010 - 4∙n este: 

a.87900   b. 79800 c. 7980  d. 97800 e. alt răspuns 
 

Subiectul II 

1. (20 puncte) 
La cel mai mic număr natural de 5 cifre adunaţi cel mai mare număr natural de 4 cifre, ce 
conţine cifra 7 de două ori şi apoi, din sumă scădeţi cel mai mic număr natural de 5 cifre ce 
conţin cifra 3 de două ori. Ce număr obţineţi? 
 

2.  (20 puncte) 

Calculaţi   5:mnuvxyzt   ştiind că 81 myxn şi 125 utzv . 

 
3. (20 puncte) 

Un număr A se măreşte cu 12 şi se obţine triplul altui număr B. Aflaţi cele două numere ştiind că 
diferenţa dintre A şi B este 40. 
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