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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA NAŢIONALĂ – 13 IUNIE 2012 

MATEMATICĂ, CLASA a IV-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute  
 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează răspunsul corect: 
 
 

 

1. Numărul 926407 nu poate fi aproximat la: 
a. 900000 b. 926400 c. 926000 d. 920000 

    

2. Numărul 2 × 1000000 + 4 × 10000 + 8 × 1000 + 1 × 10 + 3 × 1  este: 
a. 2481003  b. 214813 c. 2048013 d. 2408013 

 

3. Răsturnatul celui mai mare număr par scris cu 6 cifre diferite este: 
a. 856749 b. 256789 c. 456789 d. 856789 

 

4. Predecesorul celui  mai mare număr natural scris cu cinci cifre diferite în care cifra 

sutelor este triplul cifrei unităţilor este: 
a. 99983 b. 98370 c. 98461 d. 98671     

 

5. Diferenţa dintre numerele MCMLXXXIV şi MCCXXI este: 
a. CCCMLXIII b. DCCLXIII c. LXDCCIII d. MDCLV 

 

6. 
7

8
 din 168 reprezintă: 

a. 21 b. 167 c. 147 d. 117 
 

7. Mi se spune fracţie     

Şi, într-o situaţie,     

Am numărătorul     

Mai mare ca numitorul.    

Cum mă cheamă,    

      Ştiţi voi oare?    
 

a. oarecare b. echiunitară c. subunitară d. supraunitară 
 
8. Câți întregi formează 12 treimi? 

a. 3 b. 6 c. 4 d. 2 

 
9. Dacă micșorezi deîmpărțitul și împărțitorul de același număr de ori, câtul: 

a. se micșorează b. nu se schimbă c. se mărește d. se dublează 
 

10. Diferența dintre numărul de 5 ori mai mare decât 187 și înzecitul numărului 24 este: 
a. 389 b. 956 c. 459 d. 695 
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11. Egalitatea falsă este: 

a. 7 × ( 12 – 8 ) = 7 × 12 – 7 x 18   

b. ( 18 + 22 ) × 8 = 22 × 8 + 18 × 8  

c. 5 × 8 × 2 × 4  = 10 × 32    

d. 16 × 3 – 16 × 2 – 16 × 1 = 16 × 0 

 

12. Câte hectograme conține cantitatea de 1 tonă și 80 de kilograme de cereale? 

a. 1008 hg b. 10800 hg c. 100800 hg  d. 1080 hg 

 

13. Victor face 1000 de pași de acasă până la bunicii săi. Un pas de-al său măsoară 34 

de centimetri. Distanța în metri este: 

a. 134 b. 34000 c. 34 d. 340 

 

14. Corpul geometric asemănător cu un zar este: 

a. con b. cilindru c. cub d. cuboid 

 

15. Numărul a cărui treime este egală cu sfertul lui 900 este: 

a. 675 b. 650 c. 400 d. 1000 

 

16. Valoarea literelor din operațiile următoare 760 : d = 7(rest4), 6 × m = 438, 

s : 24 = 18(rest 5) este: 

a. 180, 73, 437 b. 108, 73, 437 c. 108, 68, 432  d. 108, 73, 438 

 

17. Rezultatul exercițiului [ ( 9 + 3 × 167 ) : 5 + 12 × 1 4 ] : 2 este: 

a. 270 b. 137 c. 135 d. 125 

 

18. Dacă la diferenţa fracţiilor 
9

3
 şi 

4

3
 adaugi suma fracţiilor 

5

3
 şi 

2

3
 vei obține: 

a. 
11

3
 b. 4  c. 

16

3
 d. 5 

 

19. Câţi centimetri reprezintă trei pătrimi dintr-un metru? 

a. 125 cm b. 50 cm  c. 75 cm d. 100 cm 

 

20. Unităţile de măsură potrivite pentru a măsura: un pachet cu unt, o cisternă cu benzină, 

grosimea riglei, vacanţa mare sunt: 

a. dg, t, cm, zile b. g, kl, mm, luni c. kg, l, m, ora d. cg, kl, dm, minute 

  

21. Din doi litri de suc se pot umple 10 pahare.  

 Din 10 litri de suc se vor putea umple …. pahare. 

a. 20 b. 30 c. 50 d. 100 

 

22. Mă gândesc la vârsta mătușii mele. O dublez şi apoi scad din rezultat 56.  

 Dublez rezultatul obţinut şi iar scad 56. Din nou dublez rezultatul şi iar scad 56.  

 În final obţin 0. Mătușa mea are: 

a. 50 ani b. 34 ani c. 49 ani d. 42 ani 
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23. Bunicul a plantat în jurul grădinii sale din 50 în 50 metri câte un prun.  

 Lungimea grădinii este de 200 m, iar lățimea este o jumătate din lungime.  

 În total sunt ….. pruni. 

a. 30 b. 15 c. 12 d. 10 

 

24. La o fabrică de conserve dintr-o cantitate de roşii se consumă jumătate. A doua zi se 

foloseşte o treime din ce a rămas, iar din noul rest încă jumătate. Dacă au mai rămas 

750 kg de roşii, la început, cantitatea de roşii a fost: 

a. 9000 kg b. 5400 kg c. 4500 kg d. 6001 kg 

 

25. Două echipe de filateliști au 1 600 de timbre. A doua echipă are cu 386 de timbre mai mult. 

Adevărată este afirmația următoare: 

a. Prima echipă are 1200 de timbre, iar a doua 400 de timbre. 

b. A doua echipă are 607 timbre, iar prima restul până la 1600. 

c. Prima echipă are 607 timbre, iar a doua are 993 timbre. 

d. Diferența numărului de timbre dintre cele două echipe este 1214. 

 

26. În trei școli sunt 7665 elevi. În primele două școli se află 4577 elevi, iar în ultimele 

două școli sunt 4951 elevi. În fiecare școală sunt: 

a. 2764, 1863, 3188    

b. 1146, 1863, 3189 

c. 2714, 1863, 3088    

d. 2714, 1863, 2088 

 

27. În două acvarii sunt 110 pești exotici. Dacă din primul acvariu s-ar muta 20 de pești în 

al doilea, atunci numărul peștilor din cele două acvarii ar fi egal. La început au fost …. 

pești: 

a. 30 și 80 b. 75 și 35 c. 60 și 50 d. 85 și 25 

 

28. 8 țesătoare realizează un covor în 24 de zile. În câte zile vor lucra același tip de covor 

6 țesătoare? 

a. 16 zile b. 18 zile c. 34 zile d. 32 zile 

 

29. Într-o gospodărie sunt păsări și vite, în total 40 de capete și 100 de picioare.  

Câte păsări sunt? 

a. 30 b. 10 c. 15 d. 20 

 

30. Pentru 3 pixuri și 5 stilouri, mama plătește 69 de lei. Dacă ar cumpăra 6 pixuri și  

15 stilouri ar trebui să plătească 198 de lei. Cât costă fiecare obiect? 

a. 3 lei și 12 lei b. 4 lei și 12 lei c. 3 lei și 11 lei d. 3 lei și 10 lei 
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