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Test 
 Matematică-Clasa a IV-a 

(Numerele naturale mai mici sau egale cu 1 000 000) 
 

I. Completează enunțurile următoare. 
1. Numărul treizeci și șase de mii paisprezece se scrie cu cifre arabe astfel: ................. 
2. Cel mai mare număr par de cinci cifre, cu cifra sutelor 5 este................... 
3. Dacă avem un număr natural „n”, atunci predecesorul său este................... 
4. Cel mai mic număr natural impar de șase cifre mai mare decât 219 766, cu produsul  

cifrelor 0 este....................... 
5. Anul în care ne aflăm se scrie cu cifre romane astfel....................... 
6. Din șirul de numere naturale: 11011; 2356; 11110; 9784; 6439; 845, cel mai mare 

este...................... 
 

II. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor propoziții ( A, F). 
1. Succesorul numărului 4899 este 4898.  ____ 
2. Numărul 65782 se aproximează la sute  65800. ____ 
3. Cel mai mic număr natural scris cu șase cifre distincte, cu suma cifrelor 17 este 

102345. ___  
4. Descompunerea numărului 7583 este: 1000 x7+100x5+10x8+3. ____ 
5. Un număr natural scris cu 4 cifre este mai mare decât un număr natural scris cu 5 

cifre.____ 
6. Numărul 61845 se aproximează la sute 61800. ____ 

 
III. Alege răspunsul corect. 
1) Unul dintre numerele de mai jos este mai mic decât răsturnatul său. Acela este: 
a)  421                      b) 5913                     c) 8118                    d) 4164 
2) Câte numerele naturale pare sunt cel mult egale cu 40? 
a) 20                          b) 21                         c) 40                        d) 41 
3) Orașul Alexandria a fost întemeiat în anul 1834. Scris cu cifre romane acest an este: 
 a) MDCCCXLIV     b) MDCCCXXXVI      c) MDCCCXXXIV    d) MCMXXXVI 
4) Distanța București-Timișoara este de 541 de kilometri. Dintr-un șir de cinci numere 
naturale consecutive impare, în care al cincilea număr este 541, al doilea număr al șirului este: 
a) 535                          b) 538                        c) 542                        d) 543 
5) Mihai Eminescu, numit și Luceafărul poeziei românești s-a născut în anul 1850. Produsul 
cifrelor succesorului numărului 1850 este: 
a) 14                         b) 0                         c) 40                        d) 15 
6) Numărul cincizeci și șase de mii patruzeci și trei se scrie cu cifre arabe: 
a) 5623                          b) 5643                        c)56403                         d) 56043 
 
Grila de evaluare 
Calificativ/ 
Item 

Item I Item II Item III 

FB Completează corect cele 6 
enunțuri. 

Stabilește valoarea de 
adevăr a celor 6 propoziții. 

Alege 6 răspunsuri 
corecte. 

B Completează corect 4-5 
enunțuri. 

Stabilește valoarea de 
adevăr a 4-5 propoziții. 

Alege 4-5 
răspunsuri corecte. 

S Completează corect 2-3 
enunțuri. 

Stabilește valoarea de 
adevăr a 2-3 propoziții. 

Alege 2-3 
răspunsuri corecte. 

    


