
CLASA a IV-a  
 

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord  10 puncte din oficiu.   

  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 Subiectul I (35 puncte) La exerci iile 1-7 încercui i r!spunsul corect. Numai un r!spuns este corect. 

5p 1.    Scris cu cifre romane, num rul 479 este: 
            A. DCLXXIX                B. DCCLXXIX                  C. CCCXLIV                  D. CDLXXIX     

5p 2.    Dac  75 – 3 ( m + n ) = 30, atunci numerele m !i n pot fi: 
             A. 5 !i 9                         B. 6 !i 8                             C. 7 !i 6                           D. 8 !i 7 

5p 3.    Enun"ul: Maria are cu 7 ani mai mult decât dublul vârstei lui Andrei se poate reprezenta grafic astfel:  
                          
             A. Maria                                                    B. Maria   
                  Andrei                                                       Andrei                                                      
                                                                       
             C. Maria                                                    D. Maria   
                  Andrei                                                       Andrei 

5p 4.    Bunicul lui Sorin pune 45 litri de vin în bidoane de câte 7 litri. De câte bidoane are nevoie? 
             A. 6                               B. 7                                    C. 8                                  D. 9 

5p 5.   Num rul la care nu se împarte exact 2010 este: 
             A.  3                              B. 4                                    C. 5                                  D. 6 

5p 6.    Dac  ( ) ( ): : 10a a a a a a a a a a× + + + − × − = , atunci num rul a este: 

             A. 5                              B. 6                                     C. 7                                  D. 8 
5p 7.   Teodora a adunat dou  numere naturale de câte trei cifre fiecare, ob"inând un num r de forma abcd . 

Cifra a este egal  cu: 
             A. 3                              B. nu se poate preciza         C. 2                                  D. 1 

  

 

Subiectul II (35 puncte) Scrie i informa ia corect! care completeaz! spa iile punctate. 

5p 1. Diferen"a numerelor 200100 !i 2010 este egal  cu ....   
5p 2. Efectuând 2010: 9, ob"inem un rest egal cu num rul ....
5p 3. F când proba unei opera"ii de împ r"ire, Dana a scris: 5 9 7 52× + = . Împ r"itorul este egal cu num rul .... 
5p 4. Sfertul dublului num rului 328 este egal cu num rul .... 
5p 5. Radu a f cut produsul numerelor 137 !i 42. Din rezultat a sc zut 1978 !i a ob"inut un rezultat cu 36 mai 

mic decât num rul x. Num rul x este egal cu .... 
5p 6. Fie !irul:  2; 0; 1; 3; 2; 0; 1; 3; 2; 0; .....  Al 2010-lea termen al !irului este cifra ..... 
5p 7. Un penar cost  cât 3 caiete. Dinu a cump rat 2 penare !i 4 caiete, pl tind 210 lei. Un penar cost  ..... lei. 

  

 
 

Subiectul III (20 puncte) Scrie i rezolv!rile complete. 

5p 1. R zvan are cartona!e cu triunghiuri !i dreptunghiuri. Le-a a!ezat unul dup  altul: un triunghi, un 
dreptunghi, un triunghi, un dreptunghi !.a.m.d. Apoi a num rat vârfurile tuturor figurilor geometrice, 
ob"inând 87. Câte cartona!e cu triunghiuri a avut? 

6p 2. Afla"i x din rela"ia: ( )108 : 31 2 40 :11 11 9x + − +  =   

9p 3.  Suma a patru numere naturale este 144. Dac  dubl m primul num r, mic!or m cu 2 al doilea num r, 
m rim cu 2 al treilea num r !i mic!or m de 2 ori al patrulea num r, atunci ob"inem de fiecare dat  acela!i 
rezultat.   

 Afla"i cele patru numere. 
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Total punctaj maxim 100 puncte. 
 


