
Test

Teste pentru Evaluarea Națională, clasa a IV-a

Rezolvă cerințele următoare!
Începând cu anul o mie nouă sute cincizeci, în data de 7 aprilie este sărbătorită „Ziua Mondială 
a sănătății”. Cum se scrie cu cifre arabe numărul care indică acest an?
Încercuiește litera corespunzătoare acestui număr scris cu cifre arabe.

A. 1059 B. 1095 C. 1590 D. 1950

Sub fiecare dintre ilustrațiile de mai jos a fost scris numărul de copii dintr-un oraș care preferă 
o anumită activitate sportivă.
Încercuiește litera corespunzătoare numărului impar scris cu cifre consecutive.

A. 1 267 B. 2 345 C.    1 012 D. 1 234

În timpul liber, Mihai practică tenisul. Pentru practicarea acestui sport, îi sunt necesare diverse 
obiecte sportive care au următoarele prețuri:

pantofi sport 125 lei

tricou 37 lei

pantaloni scurți 45 lei

rachetă de tenis 106 lei

set de mingi 18 lei

Scrie simbolurile obiectelor sportive în ordinea descrescătoare a prețului acestora.
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Sănătatea este prețioasă pentru fiecare. De aceea, este 
necesar să ai o alimentație sănătoasă și variată, să faci 
mișcare și sport, să respecți regulile de igienă. Numai așa te 
poți dezvolta armonios și vei putea avea rezultate bune la 
învățătură. Rezolvând testul, vei afla informații despre un 
stil de viață sănătos.

O viata sanatoasa



Matematică

Prima piramida a alimentelor a fost creată în anul 1992, la 20 de ani de la primele încercări.
Încercuiește litera corespunzătoare scrierii cu cifre romane a anului în care au fost primele încercări 
ale creării piramidei alimentelor.     

A. MCMLXXVII B. MCMLXXII               C.  MDCCCCLXXII               D. MCMXCII

Pentru a oferi copiilor dintr-o tabără un desert bogat în vitamine, s-au cumpărat 90 kg de 
mere și 15 kg de banane, care au costat în total 330 lei.
Câți lei costă kilogramul de mere, știind că un kilogram de banane costă 4 lei?
Încercuiește litera corespunzătoare exercițiului prin care afli câți lei costă un kilogram de mere. 

A. (330 + 15 × 4) : 90    B. (330 – 15 × 4) : 90    C. 330 + 15 × 4 : 90   D. 330 – 330 × 4 –15

Adriana și Vlad au distribuit în cartierul lor 540 de pliante de promovare a alimentației 
echilibrate. În fiecare zi, Adriana a distribuit 28 de pliante, iar Vlad cu 4 pliante mai multe 
decât Adriana.
În câte zile au finalizat cei doi copii distribuirea tuturor pliantelor?
Scrie, pe rândul următor, rezultatul obținut.

Poți efectua calculele aici.             

Elevii clasei a IV-a au colectat 45 kg de cătină, iar elevii clasei a III-a o cantitate de trei ori mai 
mică. Știind că întreaga cantitate a fost așezată în mod egal în 15 săculeți, află câte kilograme 
de cătină se află în fiecare săculeț?
Scrie, pe rândul următor, rezultatul obținut.

Poți efectua calculele aici.             
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Teste pentru Evaluarea Națională, clasa a IV-a

Etichetele sticlelor cu suc natural de mere au inscripționate numere care respectă o anumită 
ordine: prima sticlă are numărul 3, a doua sticlă numărul 7, a treia sticlă numărul 11 și așa mai 
departe, conform șirului de numere care urmează: 
3          7          11          15          19         23        27        31        35        39      ... .     
Descoperă regula și scrie, pe rândul următor, ce număr ar trebui să fie scris pe eticheta sticlei care 
ocupă a douăzecea poziție în acest șir.

Pentru a pregăti o salată de fructe, bunica lui Andrei folosește 800 g de ananas și 160 g 
de kiwi.
Scrie, pe rândul următor, câte grame de kiwi ar trebui adăugate la 400 g de ananas.

Poți efectua calculele aici.             

Andrei se antrenează pentru un concurs de ciclism. El pedalează zilnic timp de 45 de minute, 
având aceeași viteză. Pentru a face un tur de pistă, Andrei are nevoie de 2 minute și 30 de 
secunde.
Câte tururi de pistă realizează Andrei la antrenamentul zilnic?
Scrie răspunsul tău pe rândul următor, după rezolvarea completă a problemei.

Rezolvă problema aici.             
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40 Matematică

Radu se joacă în aer liber și așază corpurile geometrice din colecția sa respectând o anumită 
regulă, ca în imaginea de mai jos:

Care sunt următoarele două corpuri pe care le va așeza Radu în șir?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

A. con, cilindru          B. cilindru, cuboid          C. cub, con          D. piramidă, cub

Sub sloganul Sănătate înainte de toate!, un număr de 288 de persoane participă la Crosul 
Primăverii. Jumătate dintre participanți au vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, un sfert 
dintre ei au vârsta mai mică de 18 ani, iar restul au peste 30 de ani. 

Legenda:
Persoane cu vârsta mai mică 
de 18 ani
Persoane cu vârsta cuprinsă 
între 18 și 30 de ani
Persoane cu vârsta mai mare 
de 30 de ani

Folosind diagrama de mai sus, stabilește valoarea de adevăr a afirmațiilor. Scrie în casete A (dacă 
afirmația este adevărată) sau F (dacă afirmația este falsă).

Cei mai mulți participanți au vârsta mai mică de 18 ani.
Numărul participanților cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani este același cu 
numărul participanților care au vârsta mai mare de 30 de ani.
O jumătate din numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani 
este cât numărul participanților cu vârsta mai mică de 18 ani.
La cros au alergat 72 de persoane cu vârsta mai mare de 30 de ani.
La cros au alergat 216 persoane cu vârsta mai mare de 18 ani.

Poți efectua calculele aici.             
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Participanţii la Crosul primăverii



Teste pentru Evaluarea Națională, clasa a IV-a

Mara cântărește fructe și constată că masa unui măr este jumătate din masa unei pere, iar 
masa unui fruct kiwi este cât jumătate din masa unui măr. Știind că masa totală a celor 3 fructe 
este de 280 g, află cât cântărește fiecare fruct.
Scrie răspunsul tău pe rândul următor, după rezolvarea completă a problemei.

Rezolvă problema aici.

Bunicul lui Radu a setat alarma de pe telefonul său mobil să sune la fiecare ora fixă și la 
fiecare sfert de oră.
„– Îmi este imposibil să mă odihnesc, spune Radu! M-am culcat la ora 20 și 55 de minute și 
este a opta oară când alarma telefonul mă trezește!”

Încercuiește litera corespunzătoare ceasului care indică ora la care Radu s-a trezit a opta oară.

A. B. C. D.

Cei 100 de elevi ai claselor a IV-a aflați în tabăra de schi de la Cabana „Gura Diham” doresc 
la micul dejun omletă din ouă de struț. Cu două ouă de struț s-ar putea prepara o omletă la 
fel de mare ca omleta făcută din 45 de ouă de găină. Știind că din 9 ouă de găină s-ar putea 
prepara o omletă pentru 5 persoane, află câte ouă de struț ar fi necesare preparării unei 
omlete pentru cei 100 de elevi.
Scrie, pe rândul următor, rezultatul obținut.

Poți efectua calculele aici.             

13

14

15



42 Matematică

Claudiu citește despre alimentația sănătoasă. Știind că citește o pagină în 5 minute, află câte 
pagini poate citi în două ore, dacă ar avea același ritm al lecturii.
Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

A. 10 pagini B. 12 pagini C.  24 pagini D. 65 pagini

Poți efectua calculele aici.             

Radu și sora sa Mara sunt într-o tabără sportivă. Ei sunt cazați în camere separate, învecinate, 
având un perete comun. Podeaua camerei lui Radu are forma unui dreptunghi cu perimetrul 
de 14 m. Perimetrul camerei Marei măsoară 12 m și podeaua are forma unui pătrat.

Desenează în spațiul următor planul camerelor copiilor, știind că  
1 m

 .

Poți efectua calculele aici.             
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43Teste pentru Evaluarea Națională, clasa a IV-a

Radu merge de cel puțin două ori pe an la medicul stomatolog. El vrea să-și păstreze dinții 
sănătoși. Dintre aceștia, 

2
8

 sunt incisivi, 
1
8

 sunt canini, premolari sunt cât canini și incisivi la 
un loc, iar ceilalți sunt molari.

Alege fracția corespunzătoare numărului de molari.

A.
1
8

B. 
2
8

C.
3
8

D.
4
8

La un control medical, copii au fost măsurați. Observați desenele și înălțimea fiecătrui copil.

100 cm

Matei

1 m și 5 cm

Dan

1 m și 10 cm

Radu

1 m și 20 cm

Victor

1 m și 25 cm

Teodor

1 m și 48 cm

Maria

Completează pe spațiile punctate ale graficului de mai jos, numele fiecărui copil, pe baza înălțimii în 
centimetri marcate pe grafic. 
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Matematică

Ovidiu a realizat un tabel pentru a face cât mai multe combinații, folosind fesurile și fularele 
sale. Pentru ziua de joi va alege combinația (C; 2).

1 2 3 4

A

B

C

D

Încercuiește litera corespunzătoare combinației alese.

A.                                       B. C. D. 
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