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pentru clasa a IV-a 

 

 

 

13.  Suma a trei numere este 134. Dacă adăugăm la fiecare acelaşi număr, obţinem 48, 53 şi 69. Cu 
cât este egal produsul cifrelor celui mai mic număr? 

A B C D E  
12 18 20 56 Alt răspuns 

 

25.  Prâslea cel Voinic are în grădina sa un pom fermecat cu 27 de mere de aur şi 24 de mere de 
argint. În fiecare noapte zmeul fură două mere, însă, în acelaşi timp, în pom creşte un alt măr: dacă 
cele două mere luate de zmeu sunt de acelaşi fel (ambele de aur sau ambele de argint), în locul lor 
creşte un măr de argint, iar dacă zmeul ia un măr de aur şi unul de argint, atunci în locul lor creşte un 
măr de aur. Atunci: 

A B C D E 
În a 50-a zi zmeul 
a luat un măr de 

aur şi unul de 
argint 

În a 50-a zi zmeul 
a luat ambele 
mere de aur 

Ultimul măr din 
pom a fost de 

argint 

Nu se poate 
stabili ce fel de 

mere a luat zmeul 
în a 50-a zi 

Alt răspuns 

 

  
32.  O scândură are 8 metri şi se taie în bucăţi de câte o jumătate de metru. Câte taieturi se fac? 

A B C D E 
15 14 16 18 Alt răspuns 

 

41.  Toţi cei 20 de elevi ai unei clase au participat la cel puţin unul din concursurile de matematică şi 
istorie. Ştiind că 18 au participat la concursul de matematică şi 14 au participat la concursul de 
istorie, determinaţi câţi elevi au participat la ambele concursuri?  

A B C D E 
12 10 14 9 Alt răspuns 

 

54.  Indicatorul kilometric al maşinii indică numărul 53429 care are proprietatea că are cifrele diferite 
două câte două. După câţi kilometri indicatotul kilometric al maşinii va indica un număr care să aibă 
din nou cifrele diferite două câte două? 

A B C D E  
18 km 42 km 31 km 53460 km Nicio variantă din 

cele menţionate 
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61.  Rezultatul calculului 272 193−  este egal cu: 
A B C D E 

109 69 79 89 Alt răspuns 
 

75.  Determinaţi suma cifrelor numărului 
42 cifre 0

1 11 101 1001 ... 1000...001n = + + + + +
�����

 

A B C D E 
63 52 45 72 Alt răspuns 

Răspuns corect: 51. 
 

82.  Determinaţi diferenţa dintre cel mai mic număr impar de trei cifre şi cel mai mare număr par de 
două cifre.  

A B C D E 
1 2 3 100 Alt răspuns 

 

94.  Când au marcat trecerea de pietoni de pe strada mea, muncitorii au trasat succesiv dungi albe şi 
dungi negre. Dungile albe au lăţimea de 75 cm şi dungile negre au lăţimea de 50 cm. În total zebra 
are 6 dungi albe, dintre care două sunt aşezate chiar lângă trotuare. Ce lăţime are strada mea? 

A B C D E 
800 cm = 7 m 700 cm = 7 m 600 cm = 6 m 650 cm Alt răspuns 

 

 

101.  Cunoscând că o vocală valorează 3 puncte, iar o consoană valorează 4 puncte, câte puncte 
valorează, în total, cuvântul "CALUDE"? (Valoarea cuvântului se obţine prin însumarea punctelor 
fiecărei litere). 

A B C D E 
22 23 26 19 Alt răspuns 

Răspuns corect: 21. 
 

112.  În anul 2016, câte zile au împreună lunile ianuarie, februarie, martie şi aprilie?  
A B C D E 

119 120 121 122 Alt răspuns 
 

123.  Un număr de patru cifre are suma cifrelor 36. Suma cifrelor succesorului său este egală cu: 
A B C D E 
1 37 27 35 Alt răspuns 

 

135.  După participarea la Concursul „Cristian Calude”, trei prieteni, Andrei, Dragoş şi Cosmin, s-au 
clasat în primele 6 locuri (pe locuri diferite). Produsul dintre valoarea premiului şi locul obţinut este 
acelaşi pentru toţi trei. Suma acestor produse este egală cu 1575 lei. Dacă Cosmin s-a clasat în urma 
prienilor lui, atunci valoarea premiului încasat de Cosmin este egală cu: 

A B C D E 
525 lei 105 lei 175 lei 150 lei Alt răspuns 

 

144.  În portofelul lui Dragoş sunt exact 15 bancnote, dar numai bancnote de 5 lei şi 10 lei. Care din 
următoarele sume de bani nu poate fi în portofelul lui Dragoş? 

A B C D E 
100 lei 85 lei 70 lei 115 lei Nicio variantă din 

cele menţionate 
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151.  Numărul 345278 rotunjit la cifra sutelor este: 
A B C D E 

345200 345300 345000 345380 Alt răspuns 
 

162.  Pe o cărare de munte urcă 24 de elevi în şir indian. Ştiind că Ştefan este al şaptelea, iar Andrei 
încheie şirul, să se determine câte persoane îi despart. 

A B C D E 
17 19 18 15 Alt răspuns 

Răspuns corect: 16. 
 

173.  Determinaţi câte numere naturale de două cifre se împart exact la 8. 
A B C D E  
8 10 12 11 Alt răspuns 

 

184.  Andrei formează două numere de 3 cifre cu cifrele 0, 2, 3, 5, 6 şi 8, folosind fiecare cifră o 
singură dată. El adună apoi numerele obţinute. Care este suma minimă pe care Andrei o poate obţine? 

A B C D E 
564 771 1482 844 Alt răspuns 

 

195.  Spunem că numărul natural a  este „fratele” numărului natural b , dacă a b≠  şi numărul a  se 
obţine din rearanjarea (permutarea) cifrelor numărului b . De exemplu, 2012 este „fratele” lui 1022. 
Câţi fraţi are numărul 1000000 34− ? 

A B C D E 
14 15 16 48 Alt răspuns 

 

203.  Calculaţi: ( ) ( )50 : 6 2 : 2 : 55 : 5 1 1 1 0− − × + × .  

A B C D E 
5 50 10 2 Alt răspuns 

Răspuns corect: 1. 
 


