
OLIMPIADA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

“AI CARTE, AI PARTE” 

MATEMATICĂ 

clasa a IV-a 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Timp de lucru efectiv: 60 minute  

 

SUBIECTELE 1 – 12 

Fiecare exercițiu are o singură variantă de răspuns corectă. Pentru fiecare exercițiu corect 

rezolvat se obțin 5 puncte.  

 

 

1. Sfertul unui număr este egal cu diferenţa dintre 3376 şi 2987. Numărul este: 

         A. 389                        B. 2 987                     C. 1 556                 D. 156 

 

2. Cel mai mare număr, respectiv cel mai mic număr din 6 cifre distincte se află în seria: 

 A.  987 654 şi 102 345     B. 987 654 şi 123 456    C. 999 999 şi 100 000   D. 98 765 şi 10 234      

 

3. Ana a împărţit un număr natural la 8 şi a obţinut câtul 49 şi restul 6.Dana a împărţit acelaşi 

număr la 5. 

Câtul si restul obţinut este:  

a)c=68; r=4;          b)c=79; r=3;          c)c=78; r=4;          d)c=80; r=3. 

4. Care este numărul de 10 ori mai mare decât jumătate dintr-o jumătate dintr-un sfert din 

2400? 

a)600                                  b) 300                           c)1500                          d) 3000 

 

5. Să se calculeze: 1368 ∶ 9 + 3 × [7 × 9 + 3 × (500 ∶ 2 − 160 ∶ 4 − 99 × 2)] 

a) 15 345 b) 2528 c) 449 d) 773 



 

6.Mă gândesc la un număr. Dacă-i adaug jumătatea şi sfertul lui, obţin 224. La ce număr m-am 

gândit? 

a) 140;        b) 66;        c) 128;          d) 98. 

7. Fratele mic îi spune celui mare: 

-Dacă îmi dai 59 timbre, voi avea de 3 ori mai puţine decât tine. 

Făcând calculul, fratele mai mare îi răspunde: 

- Ai calculat corect. 

Câte timbre are fiecare, dacă împreună au 624 timbre? 

a) 400; 204;             b) 527; 97;           c) 325; 299;          d) 550; 74. 

8.Într-o florărie sunt 573 de flori: crini, lalele  și trandafiri. Știind că 424 nu sunt trandafiri, iar 
318 nu sunt lalele, care este numărul  crinilor? 
 
a) 149                     b) 265                     c) 196                      d) 169 
 

9. La un magazin s-au adus dimineața un număr de pâini, iar seara de 4 ori mai multe. Știind că 

s-au vândut 13 pâini și au mai rămas 62, aflati cate paini s-au adus   dimineața? 

a) 75             b) 60                            c) 15                   d) 10 

10. Trei caiete și 4 pixuri costă 228 lei. Șase caiete și trei pixuri costă 396 lei. Cat costa un pix, 

dar un caiet? 

a) pix=60 lei, caiet=12 lei                b) pix=12 lei, caiet=60          

c) pix=14 lei, caiet=56                     d) pix=56 lei, caiet= 14 lei 

11. Suma a două numere este 200. Știind că primul număr este sfertul celui de-al doilea. Care 

sunt numerele? 

a) 40, 160            b) 170, 30                  c) 50, 150                     d) 90, 110. 

 

12. Un țăran are păsări de curte și oi. Aceste animale au la un loc 46 de capete și 114 picioare. 

Câte  păsări are țăranul? 

a) 16                      b)45                               c)35                           d) 46 



 

 

SUBIECTELE 13-15 

Se completează pe spaţiile punctate rezultatele obţinute. Fiecare răspuns corect valorează 

10 puncte. 

 

 

13. Într-o cutie sunt bile albe, galbene și roșii. Știind că 18 nu sunt albe, 15 nu sunt galbene, iar 

13 nu sunt roșii,  numărul de bile galbene este....... 

 

 

14. Câtul împărţirii a două numere este 3, iar restul 65. Dacă adunăm deîmpărţitul, împărţitorul, 

câtul şi restul obţinem 461. Care sunt numerele? 

  

15. Dacă se așază  câte 2 elevi în bancă, rămân 9 elevi în picioare.  Dacă se așază câte 3 elevi 

într-o bancă, rămân 7 bănci libere și o bancă ocupată cu un elev. În clasă sunt....... elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM 

Clasa a IV - a 

1-C -1556 

2-A  

3 –B…CATUL=79, REST=3 

4-C-1500 

5 –C -449 

6-C 128 

7- B 527/97 

8-D -169 CRINI 

9-C -15 PAINI 

10-B …PIX=12 LEI/caiet=60 LEI 

11-A..40/160 

12-C - 35 PASARI 

13- 8 BILE GALBENE 

14- Împarțitor=82, deîmparțit=311 

15 – 73 elevi 


