
  

TEME CLASA a IV-a 
Operații cu numere naturale 

1. Calculați: a) 7 + 13724 + 5423 – 9416 – 395 + 24 – 3333; b) 3374:7 x 37 x 14:4. 

2. Calculați, respectând ordinea efectuării operaţiilor: 

a) 3200 – 8 x 12:6 + 800 x 2; b) 472 + (326 + 124 x 2 – 570 : 3) – 7; 

c) 258 + 3256:8 + (36 – 9x3) x 233; d) 1 + 18 x (10 + 756 : 7) – 1218; 

e) 6 x [9 + (603 – 593) : 2]; f) 20000 – (1997 + 39 + 130:2 – 2005) x 187; 

g) 1000 – [252 : 21 x 10 – 200 : 10 + (372 – 122 : 2)]; 

h) [(7000 : 25 + 6220) – 2250 : 15 + 570 : 19]; 

i) [495 x 7 – (124 x 3 + 69 x 5)] + 55 x (63900 : 100 + 99 x 5); 

j) 619 + [(183 + 2033 : 19) x 22 – 3014] x 5; 

k) 1003 + (6084 – 184 : 4 – 1927) – 886 – 125 x 15; 

l) 5000 – {4675 – [180 : (312 : 13 – 204 : 17) x 15] x 3 +19}. 

3. Din produsul numerelor 319 şi 15, se scade câtul dintre dublul lui 48 şi 8. Scrieți 

exerciţiul corespunzător problemei și apoi rezolvați-l. 

4. La suma numerelor 1423 şi 2597 se adaugă numărul de 6 ori mai mic decât 

pătrimea numărului 912. Scrieți exerciţiul corespunzător problemei, apoi rezolvați-l. 

5. Calculați diferenţa dintre numerele a şi b, ştiind că: 

a = 189 + 3 x (6 x 3 +17) – 24 și b = 113 – 3 x 25 + 109. 

6. Calculați produsul dintre triplul lui a şi dublul lui b, ştiind că: 

a = 51 : 3 + 84 : 12 x (51 – 49) și b = 12 + 3 x (96 : 2 – 4 x 12) + 6. 

7. Se dau numerele: x = [(20 + 25 : 5) x 170] : 10; y = [(20 : 4) x 5 + 20 x 2] – 4 și 

z = [(7+9) : 4 – 3] x (8 – 2 x 4). Calculați suma celor 3 numere. 

8. Verificați relaţia: 

579 7 x [28 x 18 – 36 : (11 + 4 : 4) x 106 + 51 : 3] = 4 x 5 x 100. 

9. Mă gândesc la un număr din care scad 157, adun apoi 187 şi obţin predecesorul 

lui 796. La ce număr m-am gândit? 

10. Se dau numerele: 

m = 2 x [45 + 2 x (400 – 298)] – 488 și n = 433 – 79 – 19 x 17 – 189 : 9. 

Aflați diferenţa lor. 

11. Determinați valoarea lui a din egalitatea (a x 9 – 78 : 2) + 4 x 25 = 1492. 

12. Determinați valoarea lui x din egalitatea: 

[6 x (12 : x +  56) : 3 – 18] x 7 + 78 = 792. 

 

Operații cu numere naturale 

1. Să se afle numerele x, y și z ştiind că: x + y = 385, y + z = 586 și x + z = 793. 

2. Să se afle numerele a, b și ştiind că: a + b + c = 2308, a + b = 1623 și b  c = 564. 

3. Cu cât se măreşte un număr natural de 3 cifre, dacă se adaugă cifra 2 în faţa 

numărului? 

4. Aflați cea mai mică sumă a două numere scrise cu câte trei cifre,  în care pentru 

scrierea numerelor se folosesc cifrele 0, 2, 3, 5, 7, 8, o singură dată. 

5. Un număr scris cu trei cifre are suma cifrelor 27, iar succesorul său are suma 

cifrelor 1. Aflați suma celor două numere. 

6. Aflați suma a trei numere, ştiind că primul număr este cel mai mic număr par de 

trei cifre distincte, al doilea este răsturnatul primului număr, iar al treilea număr este 

succesorul primului număr. 

7. Calculați suma tuturor numerelor de forma 27a , unde a este o cifră pară. 

8. Aflați valorile lui x pentru a fi adevărate egalităţile: 



  

a) x  429  3; b) x + 685  692. 

9. Aflați termenul necunoscut din: a) ( 439+243  a) – 198 + 374= 600; 

b)  ( 179+ b) +384  493 = 165+355; 

c)  ( 642 359+295) + a  ( 895+156  989) = 847. 

10. La o florărie s-au adus 272 de trandafiri albi şi 369 trandafiri roşii. S-au vândut 

nişte trandafiri roşii şi s-au mai adus 240 trandafiri albi. Acum sunt 581 trandafiri. 

Câţi trandafiri s-au vândut? 

11. La un chioşc s-au adus 495 reviste şi ziare. S-au vândut tot atâtea reviste câte 

ziare. Ştiind că au mai rămas 151 de ziare, să se afle câte reviste şi câte ziare s-au 

adus? 

12. Diferenţa a două numere este 376. Ştiind că scăzătorul este cu 183 mai mare 

decât diferenţa, să se afle suma dintre descăzut, scăzător şi diferenţă. 

13. Andrei are 435 timbre, iar fratele său are mai puţine timbre decât Andrei. Fiecare 

donează acelaşi număr de timbre bibliotecii şcolii. Acum Andrei  a rămas cu 211 

timbre, iar fratele său are un număr  de timbre care este răsturnatul numărului 

timbrelor lui Andrei. Câte timbre aveau cei doi fraţi? 

14. În clasa I sunt 127 elevi, în clasa a II-a sunt cu 34 elevi mai mult, în clasa a III-a 

erau cu 15 elevi mai puţin decât în clasa I, iar în clasa a IV-a cu 26 mai mult decât în 

clasa a III-a. Câţi elevi sunt în cele 4 clase?  

15. Trei copii au împreună 604 lei. Primul copil are o sumă care este un număr par 

de 3 cifre consecutive, al doilea copil are o sumă scrisă cu primele trei cifre impare 

consecutive, iar diferenţa dintre aceste sume este de 99 lei. Câţi lei are al treilea 

copil? 

16. Avem trei numere naturale consecutive. Dacă din suma acestora scădem cel mai 

mic număr impar format din trei cifre identice, obţinem 600. Care sunt numerele? 

17. Diferenţa dintre un număr de trei cifre şi răsturnatul său este 198. Care este 

numărul? 

18. La concursurile sportive organizate în şcoală, 500 elevi au participat la alergări, 

iar 415 elevi au participat la maraton. Ştiind că 148 elevi au participat la ambele 

întreceri sportive, să se afle câţi elevi au participat la acest concurs? 

19. Pe un şantier au lucrat 1075 muncitori. 272 erau zidari, cu 104 mai mulţi decât 

zidari erau betonieri, tâmplari erau cu 396 mai puţini decât zidari şi betonieri la un 

loc, iar restul erau sudori. Câţi sudori au lucrat? 

20. Pentru împădurirea unui teren, silvicultorii au folosit 3482 puieţi de stejar, cu 

1520 mai mult  sunt puieţi de fag, iar carpen sunt cu 2345 mai puţin decât puieţii de 

fag. Câţi puieţi de arbori au fost folosiţi? 
Livia Huțan, Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava 

21. Se dau numerele: x cel mai mare număr natural impar scris cu patru cifre diferite, 

y răsturnatul lui x, z jumătatea diferenței dintre x și y. Scrieți succesorul și 

predecesorul diferenței dintre x și z. 

22. Calculați suma tuturor numerelor naturale de patru cifre care îndeplinesc 

simultan condițiile:  

- cifra sutelor este întreitul celui mai mic număr par diferit de 0; 

- cifra zecilor este sfertul celui mai mare număr par de o cifră; 

- cifra miilor și a unităților sunt numere pare diferite a căror sumă este înșesitul lui 

2. 

23. Cu cât trebuie micșorat cel mai mare număr de 5 cifre distincte pentru a obține 

zecimea numărului 890 000? 



  

24. Calculând corect suma numerelor DLXII și DCCCXCV și diferența numerelor 

MDCCCLXXVI și CCCLXXII, îți vei reaminti anii între care a domnit cel mai iubit 

dintre domnitorii Moldovei, Ștefan cel Mare. Scrieți apoi cu cifre romane câți ani a 

domnit voievodul. 

25. Găsiți regula, apoi completați șirul: 59, 276, 357, ...83, 52..., ...9..... ; 

26. Scrieți câți termeni au următoarele șiruri: 

a) 30, 31, 32, .... , 2051; b) 10, 15, 20, ...., 3010; c) 9, 11, 13, ...  2011. 

27. Regula de formare a numerelor următoare este regula norocoasă. Identificați 

toate valorile posibile ale lui a și b, apoi precizați toate numerele norocoase, dacă 

numerele căutate sunt scrise cu cifre distincte. 2534, 2856, 3749, 9 8a b . 

28. Numărului a i se adaugă de două ori cifra 0, obținându-se numărul b. Știind că 

909a b  , să se afle a. 

29. Se dau șapte numere naturale pare consecutive. Știind că suma dintre cel mai 

mic număr și cel mai mare număr este 864, să se afle numărul din mijloc. 

30. Aflați trei numere consecutive x, y, z care verifică egalitatea: 

400 + x + 400 + y + 400 + z  + 400 = 4 993. 
 

Fracții 

1. Suma dintre 7/8 din 816 şi 3/9 din 926 este ... . 

2. Suma a două numere este 203, iar unul din numere este ¾ din celălalt. Aflaţi 

numerele. 

3. Diferenţa dintre două numere este 412, iar unul din ele este 6/10 din celălalt. 

Aflaţi suma numerelor. 

4. Într-o livadă sunt 350 de pomi fructiferi: 2/5 din ei sunt meri , 3/7 din rest sunt 

pruni iar restul în mod egal caişi şi piersici. Câţi pomi sunt din fiecare fel? 

5. Într-o pepinieră sunt 900 de meri şi peri. Numărul merilor este de 5 ori mai mare 

decât al perilor. Se vând 4/5 din meri şi 2/3 din peri. Câţi pomi au rămas? 

6. După ce a parcurs 3/8 din drum, un excursionist a observat că mai are 5 km ca să 

ajungă la jumătatea drumului. Câţi kilometri avea de parcurs în total? 

7. Un biciclist a parcurs în trei zile 400 de kilometri. În prima zi a parcurs 2/5 din 

distanţă, iar a doua zi a parcurs cu 50 de kilometri mai mult decât în a treia zi. Câţi 

kilometri a parcurs în fiecare zi? 

8. După ce a parcurs 3/8 din drum, un excursionist a observat că mai are 5 km ca să 

ajungă la jumătatea drumului. Câţi kilometri avea de parcurs în total? 

9. Un biciclist a parcurs în trei zile 400 de kilometri. În prima zi a parcurs 2/5 din 

distanţă, iar a doua zi a parcurs cu 50 de kilometri mai mult decât în a treia zi. Câţi 

kilometri a parcurs în fiecare zi? 

10. Un automobilist avea de parcurs 1 200 km. În prima zi a parcurs 2/5 din drum, a 

doua zi 2/3 din rest și a treia zi 1/5 din noul rest.Câți km i-au mai rămas? 

11. Un elev a făcut 3/7 din tema de vacanță și i-au mai rămas 40 de exerciții. Câte 

exerciții are tema? 

12. Aflați 2/5 din a+b+c dacă a reprezintă 7/13 din 169, b reprezintă 7/15 din 120, 

iar 4/10 din c este 432. 

13. Alex şi Ana vor să-şi cumpere câte o carte care are acelaşi preţ. Numărând banii 

Alex constată că are 3/4 din preţul cărţii iar Ana 5/8 din preţul cărţii. Ei cumpără o 

singură carte, iar din banii rămaşi îşi cumpără fiecare o revistă a 15 lei. Aflați câţi lei 

le-au mai rămas, câţi lei costă cartea și câţi lei a avut fiecare copil? 

 



  

Unități de măsură 

1. Mama împarte celor trei copii ai săi, de vârste diferite, suma de 100 lei, astfel: 

celor mici le dă 50 lei, iar celor mari 85 lei. Câţi lei primeşte fiecare copil? 

2. Un copil a economisit o sumă de bani, cu care vrea să cumpere mai multe mingi 

identice pentru verişorii săi. Dacă ar cumpăra 4 mingi constată că îi rămân 5 lei. 

Dacă ar cumpăra 5 mingi îi lipsesc 4 lei. Câţi lei a economisit copilul? 

3. Un stilou costă cât un pix şi un creion la un loc. Creionul costă 4 lei iar pixul 

costă cât creionul şi încă jumătate din preţul stiloului. Cât costă în total un stilou, un 

pix şi un creion? 

4. Pentru a cumpăra un televizor Ioana a pregătit 41 de bancnote de câte 10 lei, 50 

lei şi 100 lei, în total suma de 2700 lei. La magazin, când a plătit televizorul, Ioana 

nu a folosit nici o bancnotă de 10 lei, întorcându-se acasă cu suma de 50 lei. Câte 

bancnote de câte 100 lei şi 50 lei a folosit Ioana, pentru a plăti televizorul? 

5. 9 kilograme de zahăr şi 4 litri de ulei costă 69 lei. 3 kilograme de zahăr şi 5 litri de 

ulei costă 45 lei. Câţi lei costă un kilogram de zahăr? Dar un litru de ulei? 

6. O cărămidă cântâreşte cât trei sferturi dintr-o cărămidă identică şi încă trei sferturi 

de kilogram. Cât cântăreşte cărămida? 

7. Cu ajutorul unui cântar şi patru greutăţi marcate diferit în kg se pot cântări masa 

corpurilor de la 1 la 40 kg (fără subdiviziuni). Cu cât trebuie să fie marcată fiecare 

greutate pentru a se putea face aceste cântăriri? 

8. Andrei aleargă de la un capăt la altul a unui gard care are 13 stâlpi puşi la distanţe 

egale. De la primul stâlp, de unde Andrei şi-a luat startul până la al cincilea stâlp au 

trecut 5 secunde. Ştiind că aleargă cu o viteză constantă, în câte secunde va parcuge 

distanţa de la primul la al 13 – lea stâlp dus – întors? 

9. Un autoturism parcurge o jumătate a unui drum cu viteza medie de 40 km/oră, iar 

a doua jumătate a drumului cu 60 km/oră. Care este viteza medie pentru întregul 

drum? 

10. Cinci muncitori realizează în 8 ore, 400 de piese. În câte ore, 10 muncitori vor 

realiza 200 de piese? 

11. Mihai parcurge distanţa până la prietenul său, cu maşina, dus – întors într-o oră. 

Dacă merge pe jos şi se întoarce cu maşina, face 3 ore. Cât ar dura drumul dacă l-ar 

face pe jos în ambele sensuri? 

12. Un bazin dispune pentru umplere de trei robinete. Primul robinet poate umple 

bazinul în 4 ore, al doilea robinet umple bazinul în 6 ore, iar al treilea robinet poate 

umple bazinul în 12 ore. Considerând că se dau drumul simultan la toate cele trei 

robinete, în cât timp se va umple bazinul? 

13. Gigel merge de acasă la bunica sa, deplasându-se constant. După ce pargurge un 

sfert de drum, trece prin faţa unui magazin şi ceasul îi arată ora 7 şi 15 minute. După 

ce parcurge a treia parte din drum, trece prin faţa casei unui coleg şi ceasul îi indică 

ora 7 şi 20 minute. La ce oră pleacă Gigel de acasă şi la ce oră ajunge la bunica? 

14. Un tren lung de 60 m trece peste un pod lung de 1000 m, în patru minute. Din 

momentul în care locomotiva intră pe pod şi iese ultimul vagon al trenului de pe 

pod, trec patru minute. Cu ce viteză trece trenul pe pod? 

15. Distanţa dintre Suceava şi Bucureşti este de 450 km. Pentru a parcurge această 

distanţă de la Suceava spre Bucureşti se trece prin oraşele Roman, Adjud, Buzău. 

Distanţa de la Buzău la Bucureşti este de 150000 m. Distanţa de la Suceava la Adjud 

este de 1800 hm. Distanţa de la Roman la Buzău este de 20000 dam. Care este 

distanţa între Suceava – Roman, Roman – Adjud, Adjud – Buzău? 



  

16. Câţi m de sârmă sunt necesari pentru a face scheletul a 20 de cuburi cu latura de 

15 cm? 

17. Valentin se joacă cu trei vase de apă. A luat primul vas şi jumătate din conţinutul 

său l-a turnat în mod egal în al doilea şi al treilea vas. Apoi a luat jumătate din 

conţinutul celui de al doilea vas şi l-a turnat în mod egal în primul şi al treilea vas. 

Ultima operaţie a fost: a luat jumătate din conţinutul celui de al treilea vas şi a 

împărţit în mod egal în primul şi al doilea vas. După aceste operaţii în fiecare vas 

erau 32 litri de apă. Câţi litri de apă erau la început în fiecare vas? 

18. S-au împărţit 90 litri de apă în patru vase, astfel încât dacă în primul vas am 

adăuga 2 litri de apă, din al doilea vas am lua 2 litri de apă, în al treilea vas am dubla 

cantitatea de apă, iar în al patrulea vas am înjumătăţi cantitatea de apă, toate vasele 

ar avea aceeaşi cantitate de apă. Câţi litri de apă erau la început în fiecare vas? 

19. Două persoane au câte o găleată de apă. Câţi litri de apă sunt în fiecare găleată, 

ştiind că sunt corecte cele două afirmaţii ale uneia dintre persoane: 

a) Dacă eu aş lua 2 l de apă din găleata ta, aş avea în găleata mea o cantitate dublă 

de apă, faţă de cantitatea de apă din găleata ta; 

b) Dacă eu ţi-aş da 2 l de apă din găleata mea, în cele două găleţi ar fi cantităţi 

egale. 

20. O familie avea în curte un bazin de 151 dal de apă. În bazin era o anumită 

cantitate de apă. Dar pentru a-l umple, membrii familiei trebuiau să mai aducă 

următoarele cantităţi de apă: tata dublu cantităţii de apă din bazin, mama jumătate 

din cantitatea de apă din bazin, băiatul un sfert din cantitatea de apă din bazin, fata 

100 dl. Ce cantitate de apă au adus cei 4 membri ai familiei pentru a umple bazinul? 
 

Probleme tipice 

1. Ioana a cumpărat 3 cărți cu suma de 68 de lei. Știind că prima carte costă cu 8 lei 

mai mult decât a doua, iar diferența dintre prețul cărții a doua și prețul cărții a treia 

este 6 lei, aflați prețul fiecărei cărți. 

2. Să se afle suma a trei numere știind că al treilea este cu 9 mai mic decât primul, 

dacă se împarte al doilea număr la al treilea se obține câtul 4 și restul 6, iar diferența 

ultimelor două este 132. 

3. Dan a colecționat de 5 ori mai multe timbre decât fratele său mai mic. Dacă Dan 

ar fi colecționat cu 36 de timbre mai puțin, iar fratele său cu 24 mai mult, atunci Dan 

ar fi avut de 2 ori mai multe timbre decât fratele său. Câte timbre a colecționat 

fiecare din cei doi frați? 

4. Pentru ornarea unei săli de spectacol, s-au adus trandafiri și vaze. Dacă se pun 

câte 5 trandafiri într-o vază, ar rămâne 2 vaze goale, iar într-o vază ar fi 2 trandafiri. 

Dacă se pun câte 7 trandafiri într-o vază, ar rămâne 5 vaze goale și o vază cu un 

trandafir. Câte vaze și câți trandafiri s-au  adus în sală? 

5. Într-un coș sunt mere, pere și 5 gutui. Numărul gutuilor reprezintă un sfert din 

numărul merelor și al perelor luate la un loc, iar numărul merelor este cu 2 mai mare 

decât al perelor. Câte mere și câte pere sunt în coș? 

6. 6 lădițe cu portocale și 5 lădițe cu lămâi costă 630 de lei, iar 8 lădițe cu portocale 

și 5 lădițe cu lămâi costă 780 de lei. Știind că o lădiță cu portocale cântărește 15 kg, 

iar una cu lămâi 12 kg, să se afle cât costă 1 kg de portocale și cât costă 1 kg de 

lămâi. 

7. Dacă 6 ghiozdane și 8 stilouri costă 200 de lei, iar 12 ghiozdane și 5 stilouri costă 

323 de lei, aflați prețul unui ghiozdan și prețul unui stilou. 



  

8. O pereche de pantaloni costă de 2 ori mai mult decât o cămașă. Dacă 4 perechi de 

pantaloni și 6 cămăși costă 994 de lei, aflați prețul fiecărui produs. 

9. Pentru 8 mese și 21 de scaune s-au plătit 2340 de lei. Câți lei s-au plătit pentru 

mese și câți lei s-au plătit pentru scaune, dacă o masă costă cât 3 scaune? 

10. La un spectacol s-au vândut 356 de bilete de 8 lei și de 6 lei, încasându-se suma 

de 2384 lei. Câte bilete s-au vândut de fiecare fel? 

11. O cantitate de 108 kg prune și gutui a fost aranjată în 11 lădițe. Prunele în lădițe 

de câte 8 kg, iar gutuile în lădițe de câte 12 kg. Prunele s-au vândut cu 4 lei kg, iar 

gutuile cu 6 lei kilogramul. Ce sumă s-a încasat în total? 

12. Un biciclist a parcurs un drum în patru zile. În prima zi a parcurs 2 cincimi din 

drum, a doua zi o jumătate din ce i-a mai rămas, a treia zi trei sferturi din restul 

drumului,   iar pentru a patra zi i-au mai rămas 9 km. Ce lungime a avut drumul? 

13. Din suma de bani pe care o avea, Ioana a plătit o șeptime și încă 2 lei pentru o 

carte, o jumătate din ce i-a rămas și încă 8 lei pentru un ghiozdan, două treimi din 

rest pentru un penar și i-au mai rămas 7 lei. Câți lei a avut Ioana? 

14. 10 muncitori sapă 480 m de șanț în 6 zile. Ce lungime va avea șanțul săpat de 12 

muncitori în 4 zile dacă vor săpa în același ritm? 

15. La o fermă un îngrijitor are hrană pentru 34 de iepurași timp de 10 zile. Dacă 

vinde 14 iepurași, pentru câte zile îi va ajunge mâncarea? 

 

Testul 1 

1. Calculați:    8 4 67 85 14 6 38 7 428:8 477 :9 :100 : 4            . 

2. Puneți paranteze pentru a obține rezultatul dat: 3 2 1 5 4 49     . 

3. Dacă măreşti de 8 ori dublul unui număr, apoi se micşorează rezultatul de 4 ori, se 

obţine 260. Aflați numărul inițial. 

4. Tatăl are 70 de ani, iar fiul său are 40 de ani. Cu câţi ani în urmă tatăl avea de 4 

ori vârsta fiului? 

5. Suma perimetrelor a două pătrate este 960 m. Aflați lungimile laturilor celor două 

pătrate, ştiind că perimetrul unuia reprezintă 1/4 din perimetrul celuilalt. 

 

Testul 2 

1. Calculaţi: a) 32  78; b) 325  12; c) 409  57; d) (246 +348)   (100 000 – 99 986). 

2. Scrieţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural cu şase cifre distincte de forma: 

5 286ab  şi 7 .abcde  

3. Determinați a din egalitatea:  32 :8 3 60 8 360 : 72 : 4 712a         . 

4. Ştiind că 4/9 din numărul total de bile dintr-o cutie sunt albe, adică 124 şi că 2/5 

din rest sunt negre, aflaţi câte bile sunt de alte culori. 

5. Dacă Justin ar avea cu 36 de lei mai mult decât are, atunci ar avea de 2 ori mai 

mulţi lei decât Cristian, iar dacă ar avea cu 72 de lei mai puţin decât are, atunci ar 

avea jumătate din suma lui Cristian. Aflaţi suma pe care o are fiecare copil. 
 

Testul 3 

1. Aflați suma tuturor numerelor de forma 742a  în care a este număr par. 

2. Calculați {2·[(10  3)·(85  16·5)  2·(1+100:25)]  5·(1+90:30)}. 

3. Ştiind că a, b, c, d sunt numere naturale, astfel încât 5a+b=58 şi 6c+d=86, 

calculați x=15a+3b+30c+5d. 



  

4. Suma a trei numere este 27. Al doilea număr este de 5 ori mai mare decât primul. 

Ştiind că al treilea număr este mai mare decât primul, dar mai mic decât al doilea, 

află cele trei numere. 

5. Lungimea unui dreptunghi este de 4 ori mai mare decât lăţimea, iar perimetrul său 

este de 210 m. Dacă adăugăm lăţimii 9 m, iar lungimea o micşorăm cu 25 m, să se 

afle perimetrul noului dreptunghi. 

Testul 4 

1. Calculați suma numerelor a, b, c, d, ştiind că: a este de 2 ori mai mic decât b, b 

este dublul lui c, c este cu 15 mai mare decât d, iar d este jumătatea lui 40. 

2. Un număr de trei cifre are suma cifrelor 27, iar succesorul său are suma cifrelor 1. 

Aflați suma celor două numere. 

3. Mama are 34 de ani, iar fiica sa are 10 ani. Peste câţi ani vârsta mamei va fi de 3 

ori mai mare decât vârsta fiicei? 

4. Doi fraţi citesc aceeaşi carte. După ce primul citeşte 1/2 din carte, iar celălalt 3/4 

din aceeaşi carte, se constată că al doilea a citit cu 15 pagini mult decât primul. Câte 

pagini a citit fiecare? Câte pagini are cartea? 

5. Într-un dreptunghi o diagonală determină cu laturile acestuia două triunghiuri 

egale, cu perimetrul de 24 centimetri fiecare. Ştiind că laturile triunghiurilor formate 

în acest fel sunt reprezentate prin numere naturale pare consecutive, să se afle 

perimetrul dreptunghiului. 

6. Lungimea unui dreptunghi este de 4 ori mai mare decât lăţimea sa. Diferenţa 

dintre laturi este de 9 metri. Să se afle perimetrul dreptunghiului. 
 

 

Testul 5 

1. Calculati: a)     42 44 9 1000 9 100 3 10 6 :72 : 121 14 15 4              ; 

b)   1 5 32:8 0 40 8 200:5 72 : 2          . 

2. Câtul împărțirii a două numere este 26 și restul 24. Știind că suma dintre 

deîmparțit, împărțitor și rest este 831, aflați deîmparțitul și împărțitorul? 

3. De pe un lot în formă de dreptunghi cu perimetrul 20 dam și lățimea de trei ori 

mai mică decât lungimea, s-au recoltat căpșuni, în medie câte 6kg de pe un metru 

pătrat, distribuindu-se la trei unități spre vânzare. Ce cantitate s-a distribuit la fiecare 

unitate, dacă cele trei cantitați reprezintă numere naturale consecutive? 

4. Triplăm un număr natural și scădem 21, triplăm rezultatul, scădem 4 din el și 

obținem 311. Care este numărul de la care am plecat? 

5. În curtea bunicilor sunt găini, rațe și oi. Știind că în total sunt 100 de capete și 280 

de picioare, iar numărul rațelor este o treime din numărul găinilor, să se afle câte 

rațe, câte găini și câte oi sunt în curtea bunicilor? 
 

 

 

 

 

 

 


