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SUBIECTE PENTRU CLASA a IV-a 

Nume și prenume elev: ........................................................................................................ 

Unitatea de învățământ: ..................................................................................................... 

Cadrul didactic coordonator: ............................................................................................. 

 

1.  Câte numere de forma a3c au suma cifrelor 12? (10 puncte) 

Răspuns: ........................................... 

 

2. Observă cu atenție imaginea și notează afirmațiile cu A dacă sunt adevărate și cu F dacă propozițiile sunt 

false. (10 puncte) 

 

a) Un copil este așezat.     ........... 

b) Toți copiii au câte un zmeu. ............ 

c) Toți copiii sunt băieți.  .............. 

d) Cel puțin un copil poartă un tricou cu dungi. ............. 

 

3.  Află numerele A, B, C, D, E care verifică următoarele relații: (10 puncte) 

1) A este de două ori mai mare decât B. 

2) B este mai mare decât C cu 25. 

3) C este mai mic decât D cu 40. 

4) D este mai mare decât E de 3 ori. 

5) 1000 este mai mare decât E de 4 ori. 

Răspuns: .......................................... 

 

4.  Completează careul cu numerele corespunzătoare, astfel încât 

pe fiecare linie, fiecare coloană și pe fiecare diagonală să se 

obțină suma 74. (10 puncte) 

Răspuns: .................................................................................. 

................................................................................................... 
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5.  Dacă o cărămidă și jumătate de cărămidă cântăresc împreună 6 kg, cât cântăresc 5 cărămizi de același fel?  

(10 puncte) 

Răspuns: .......................................... 

 

6.  Împarte 11 iepuri în două grupuri, astfel încât dacă din primul grup vor scădea 2 iepuri, iar al doilea grup 

îl vom înmulți cu 2, rezultatele vor fi egale. (10 puncte) 

Răspuns: .............................................................................................................. 

 

7.  În câte felii a fost împărțit un tort, dacă jumătate din numărul lor, adunat cu dublul lui 4 dau cât rezultatul 

înmulțirii dintre 5 și 4? (10 puncte) 

Răspuns: .......................................... 

 

8. Adunând și scăzând litere la cuvintele reprezentate prin 

imagini, după cum arată operațiile, vei obține noi cuvinte, 

având sensul din paranteze. Care sunt aceste cuvinte? (10 

puncte) 

 

Răspuns: ............................................................. 

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

 

9.  Suma a trei numere este 865. Al doilea număr este de două ori mai mare decât primul, iar primul este cu 3 

mai mare decât al treilea. Află fiecare număr. (10 puncte) 

Răspuns: .......................................... 

 

10.  Un sfert din jumătatea distanței dintre două localități este 121 km. Care este distanța dintre cele două 

localități? (10 puncte) 

Răspuns: .......................................... 
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BAREM CLASA a IV-a 

 

1. = 10 puncte 

Răspuns: 9 numere 

2. = 10 puncte ( 4 afirmații * 2,5 puncte fiecare) 

Răspuns: a) A, b) A, c) F, d) A 

3. = 10 puncte ( 5 numere * 2 puncte fiecare) 

Răspuns: A=1470, B=735, C=710, D=750, E=250 

4. = 10 puncte ( 8 numere * 1,25 puncte fiecare) 

Răspuns: a=13, b=16, c=12, d=17, e=21, f=15, g=25, h=11 

5. = 10 puncte 

Răspuns: 20 kg 

6. = 10 puncte 

Răspuns: primul grup are 8 iepuri și al doilea 3 iepuri 

7. = 10 puncte 

Răspuns: 24 felii 

8. = 10 puncte ( 5 cuvinte * 2 puncte fiecare) 

Răspuns: pană, balcoane, vară, parc, carne 

9. = 10 puncte ( 3 numere * 3,3 puncte fiecare) 

Răspuns: 217, 434, 214 

10. = 10 puncte 

Răspuns: 968 km 

 

PUNCTAJ TOTAL= 100 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


