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Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră, riglă.

Instrucţiuni pentru elevi:
- Citeşte cu atenţie fiecare enunţ şi efectuează cu acurateţe operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Matematică, clasa a IV-a. Test 2
1. Care dintre numerele de mai jos este format din 2 mii și 14 zeci?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. 200 014

B. 2 014

C. 2 140

D. 3 400

L_( )

2. Care este cel mai mic dintre numerele de mai jos?
A. 86 504

B. 860 504

C. 80 540

D. 80 054

L_( )

3. Care operație trebuie efectuată în ultimul rând pentru a rezolva exercițiul:
200 - 200 : (40 + 60) = ?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
B. scăderea

A. adunarea

C. înmulțirea

D. împărțirea

L_( )

4. Observă cu atenție fiecare împărțire de mai jos. Încercuiește litera A, dacă o
consideri efectuată corect, sau litera F, dacă o consideri efectuată greșit.
L01



0:5=0 A



44 : 6 = 7, rest 2 A



3 : 8 = 0, rest 8

F

A

L01

F

L01

F

5. Citește cu atenție fiecare propoziție de mai jos. Încercuiește litera A, dacă o
consideri adevărată, sau litera F, dacă o consideri falsă.
 50 de secunde constituie jumătate de minut. A F
 Dacă este ora nouă dimineața, atunci peste 24 de ore
va fi ora nouă seara. A F
 Adâncimea unui păhar poate fi măsurată cu rigla. A F
 Masa unei găleți cu apă poate fi exprimată în kilograme. A
6.

L01
L01

F

L01
L01

Indică printr-o săgeată forma geometrică corespunzătoare fiecăreia dintre
următoarele denumiri:
pătrat

cub

cuboid

cerc

sferă

L01
L01
L01
L01
L01

7. Calculează în coloniță, apoi scrie în caseta rezervată răspunsul obținut.
a) 11 014 – 928 =

b) 80 × 309 =
L012
L012

c) 56 042 : 6 =
L012

8.

Completează cu numerele care lipsesc.
: 800 = 800

9.

L02
L02

-1 505 = 505

Descoperă regula de formare a şirului.
Scrie în caseta rezervată numărul care urmează.
1 000 000

10 000

100

L02

10. Scrie în fiecare cerc semnul de comparaţie corespunzător (<, =, >).
L0123

100 m

1 km

1 secol

1 deceniu

1 m 1 cm

11 cm

11. În două sectoare ale unui oraș au fost construite blocuri identice de locuit.
În primul sector s-au construit 14 blocuri, iar în al doilea sector - 16.
În total, în aceste blocuri sunt 3 060 de apartamente. Câte apartamente sunt în
fiecare bloc?
Rezolvare cu plan:

L0123
L0123

Rezolvare prin exercițiu:
L03

Răspuns (deplin):

L01

12. Completează cu numărul care lipsește.
O bancnotă de 20 lei poate fi schimbată în

monede de 50 bani.

L02

13. a) Treci datele din informația de mai jos în casetele respective ale tabelului.
La o librărie erau puse în vânzare pixuri de 7 lei.
Într-o zi, din vânzarea pixurilor de acest fel a fost încasată suma de 210 lei
Cantitatea
Prețul
Costul
(bucăți)
(lei)
(lei)

L012

b) Efectuează calculele necesare și completează caseta care a rămas liberă.

L02

14. Completează condiția problemei, apoi scrie întrebarea,
astfel încât rezolvarea să se efectueze printr-o scădere și o înmulțire.
Condiția problemei: Într-o livadă cresc 25 de vișini. Cireși sunt ....................... L012
.................. decât vișini, iar meri sunt ............................................... decât cireși. L01
L01
Întrebarea problemei: ...........................................................................................

