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Clasa a IV - a
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 şi 30 minute.

SUBIECTUL I ( 20p )
ATENłIE!
La exerciŃiile 1, 2 şi 3 transcrieŃi pe foaia de concurs numai litera corespunzătoare
răspunsului corect.
(4p) 1) AlegeŃi citirea numărului natural 875 900.
a) optzeci şi şapte de mii cinci sute nouăzeci
b) opt sute şaptezeci şi cinci de mii nouă sute
c) opt sute şaptezeci şi cinci de mii nouă
d) opt sute de mii şapte sute cincizeci şi nouă
(4p) 2) DistanŃa de la Pământ la Lună este de trei sute optzeci şi patru de mii patru sute trei
kilometri. AlegeŃi scrierea numărului dat în enunŃ.
a) 384 304
b) 348 403
c) 384 403
d) 384 430
(4p) 3) Câte zerouri trebuie scrise după numărul 103, pentru a obŃine numărul zece mii trei
sute?
a) un zero
b) două zerouri c) trei zerouri
d) patru zerouri
La exerciŃiile 4 şi 5 scrieŃi rezolvarea direct pe foaia de concurs.
(4p) 4) CalculaŃi:

7 × (14 − 5) =
(4p) 5) RotunjiŃi la ordinul miilor următoarele numere naturale:
a) 205 459
b) 73 502
SUBIECTUL II ( 40p )
Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciŃiului şi rezultatul corespunzător.
(4p) 1) ScrieŃi în ordine descrescătoare numerele date: 26 103; 479 320; 26 301; 497 320.
(4p) 2) ScrieŃi numerele naturale mai mari decât 734 899, dar mai mici şi cel mult egale cu
734 903.
(4p) 3) ScrieŃi patru numere naturale pare consecutive, al doilea fiind 967 000.
(4p) 4) TranscrieŃi dintre numerele de mai jos numai pe cel care îndeplineşte, în acelaşi timp,
toate condiŃiile:
•
•
•

are cinci cifre
este scris numai cu cifre impare
are cifre diferite
13 571
1 357

93 751

11 573
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(4p) 5) AflaŃi descăzutul, ştiind că diferenŃa este 203 140, iar scăzătorul este 20 314.
(4p) 6) AflaŃi deîmpărŃitul, dacă împărŃitorul este 10, câtul este 5, iar restul este 4.
(4p) 7) Câte numere de 2 cifre au suma cifrelor egală cu 4?
(4p) 8) Câte numere naturale mai mari decât 20 şi mai mici decât 40, împărŃite la 9 dau ca
rest numărul 0?
(4p) 9) Într-un cuib sunt 3 porumbei. Fiecare porumbel are 3 pui. CâŃi porumbei sunt în total
în cuib?
(4p) 10) În loc să adune numărul 15 la un număr a, un elev a scăzut 15 din a. Care este
diferenŃa dintre răspunsul corect şi răspunsul obŃinut de elev?
SUBIECTUL III ( 15p )
Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă.
Se dau zece numere naturale.
(5p) a)

Care este restul împărŃirii numărului 2007 la 9?

(5p) b) Care sunt resturile care se pot obŃine prin împărŃirea unui număr natural la 9?
(3p) c) Să se arate că, printre cele zece numere date, există cel puŃin două care dau acelaşi rest
la împărŃirea la 9.
(2p) d) Să se arate că, printre cele zece numere date, există cel puŃin două a căror diferenŃă se
împarte exact la 9.
SUBIECTUL IV ( 15p )
Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă.
Un elev scrie toate numerele naturale de la 1 la 50.
(4p)
(4p)

a) Câte numere a scris elevul?

(3p)

c) Elevul scrie numerele date pe două linii orizontale astfel: pe prima linie le scrie pe toate

b) CalculaŃi 1 + 50 şi 2 + 49.

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 iniŃial?

(2p)

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

Test conceput de prof. LAVINIA SAVU, şc. nr. 17 – „Pia Brătianu”, Bucureşti
şi EPURAŞ GABRIELA, studentă FMI – Univ. Bucureşti
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