
TESTE DE ANTRENAMENT 

                                             TESTUL NR. 4 – MATEMATICĂ 

 

1)  Calculați  25 : (19 – 19:19 – 17)  

 a)  0          b)  25          c)  27          d)  14 

2)  Află x din: 1989 – 240:x = 1911 – (274 – 8x306:9)   

a)  12          b)  1          c)  2          d)  3 

3)  Suma a două numere natural este 48. Dacă le împărțim obținem câtul 4 și restul 3. Aflați 

diferența celor două numere. 

 a)  30          b)  29          c)  28          d)  17 

4)  Mă gândesc la un număr. Îl dublez și apoi scad din rezultat 56. 

Dublez rezultatul obținut și iar scad 56. În final am obținut 56. La ce 

număr m-am gândit? 

 a)  47          b)  48          c)  49          d)  56 

5)  Suma dintre un număr natural, jumătatea sa și sfertul său este 147. 

Să se afle numărul. 

 a)  84          b)  85          c)  86          d)  87          e)  89  

6)  Să se afle peste câți ani mama va avea vârsta egala cu suma vârstelor copiilor, știind că în 

prezent mama are 31 ani, iar copiii au 8 ani, 6 ani, respectiv 1 an. 

 a)  9         b)  10          c)  8         d)  16 

7)  Calculați suma a șapte numere naturale consecutive, știind că primul număr este un sfert din 

al șaptelea număr. 

 a)  33          b)  34          c)  35          d)  36 

8)  În trei coșuri sunt 142 de nuci. După ce luăm din fiecare coș același număr de nuci, rămân în 

primul coș 7 nuci, în al doilea 11 nuci, iar in al treilea coș rămân 13 nuci. Câte nuci erau la 

început in primele două coșuri? 

 a)  90          b)  91          c)  92          d)  93 

9)  Un elev trebuie să învețe pentru a doua zi la matematică, geografie și istorie. În câte moduri 

își poate stabili ordinea disciplinelor la care învață? 

 a)  6          b)  5          c)  4          d)  3 

 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu. 

Itemii 1 – 9 se notează cu câte 1 punct fiecare. 

Timp de lucru: 45 minute. 


