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Clasa a IV-a 
 
SUBIECTUL I (35 puncte)  
La exerci�iile 1-7 încercui�i r�spunsul corect. Numai un r�spuns este corect.   
 

5 p  1. Un num�r care are cifra sutelor 5 este: 
A. 5365                       B.  853                   C. 2512                                          D. 7852                        

5 p 2. Rezultatul împ�r�irii num�rului 28 la 4 este:  
A. 32 B. 24 C. 6 D. 7  

5 p 3. Opera�ia care are factorii reprezenta�i prin numere pare este: 
A. 24 18 42+ =  B. 30 : 3 10=  C. 20 3 60× =  D. 8 10 80× =   

5 p 4. Încercui�i diferen�a care are valoarea cea mai mic�: 
A. 5-5                         B. 14-1                        C. 20-10                    D. 19-18  

5 p 5. Num�rul 36000 are: 
A. 360 de sute                       B. 36 de sute C. 3600 de sute                       D. 0 sute                       

5 p 6. Produsul vecinilor num�rului 5 este: 
A. 10                                              B. 24 C. 30                                      D. 20                      

5 p 7. Câte numere de dou� cifre au suma cifrelor 5? 
A. 2                                              B. 4 C. 5                                          D. 6                         

 
SUBIECTUL II (35 puncte)  
Scrie�i informa�ia corect� care completeaz� spa�iile punctate. 
 
5 p 1. Rezultatul calculului ( )32 : 24 16 18 5 4− + − ×  este egal cu … . 

5 p 2. Completa�i �irul 13, 14, 16, 19, 23, ... cu urm�torul termen. 
5 p 3. La ora de matematic�, pe tabl� erau scrise toate numerele impare cuprinse între 3290 �i 3340. 

Num�rul numerelor scrise pe tabl� este egal cu … . 
5 p 4. Maria a desenat pe 2 fe�e ale unui cub câte 3 floricele, iar pe celelalte fe�e ale cubului a desenat 

câte 5 floricele. În total, Maria a desenat pe cub … floricele. 
5 p 5. Num�rul natural a care verific� rela�ia ( )64 : 12 4 9− = −a  este egal cu … . 
5 p 6. Un calculator are nevoie de 3 secunde pentru efectuarea unei înmul�iri �i de o secund� pentru 

efectuarea unei adun�ri. Num�rul de secunde pentru efectuarea de c�tre calculator a urm�toarelor 
opera�ii 20 5 11 6× + ×  este egal cu … . 

5 p 7. Dou� numere naturale consecutive se înmul�esc, iar produsul ob�inut se scade din 221 �i se ob�ine 
149. Suma celor dou� numere consecutive este egal� cu … . 

 
SUBIECTUL III (20 puncte)  
Scrie�i rezolv�rile complete. 
 

 

 

 

4 p 

6 p 

1. Doi copii iau pe rând, nuci dintr-un co�. Primul copil ia o nuc�, al doilea copil ia dou� nuci, apoi 
primul ia 3 nuci, al doilea ia 4 nuci �i a�a mai departe. Când num�rul de nuci r�mase în co� este mai 
mic decât num�rul de nuci pe care ar trebui s� le ia copilul c�ruia îi vine rândul, acesta ia din co� 
toate nucile r�mase.  
a) Câte nuci avea în total, al doilea copil, dup� ce a luat nuci din co� a patra oar�? 

b) �tiind c� primul copil a luat în total 65 de nuci, calcula�i câte nuci au fost la început în co�. 

 

10 p 
2. În vârfurile unui triunghi scriem numerele 1, 2, 3. Efectu�m urm�toarea opera�ie asupra 
numerelor scrise în vârfurile triunghiului: la fiecare pas înlocuim fiecare num�r din vârfurile 
triunghiului anterior cu suma numerelor din celelalte dou� vârfuri (de exemplu, dup� primul pas, 
numerele scrise în vârfurile triunghiului sunt 3, 4, 5). Calcula�i suma numerelor din vârfurile 
triunghiului ob�inut dup� 4 pa�i.  


