
                                 

MATEMATICĂ, CLASA A IV-A 

FIȘĂ DE LUCRU 1 

Formarea, scrierea și citirea numerelor naturale până la 1.000.000 

                                                                                               PROFESOR:DINU ADRIANA 

                                                            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PALANCA-STOENEȘTI 

 

1.Scrie numerele: 

 a) de la 749896 până la 749507;        

 b) de la 18995 până la 20002; 

 c) de la 429999 până la 430010;     

 d) de la 829993 până la 830004. 

 

2.Scrie cu cifre numerele: 

  a) patru mii trei sute opt;                                      

  b) o suta treisprezece mii unsprezece 

  c) opt sute douăzeci și unu de mii trei;                

  d) zece mii zece. 

 

3.Scrie cinci numere naturale consecutive dintre care al doilea sa fie 99999. 

 

4.Descompune numerele după model: 

   31254=30000+1000+200+50+4 

a)25367;       b)40875;      c)159026;      d)531009;     e)909146;     f)10010. 

 



5.Pentru fiecare dintre numerele de mai jos, precizează clasa și ordinul cifrei colorate: 

     a)256526;     b)482168;    c)10281;     d)882582; 

     e)374110;     f)989001. 

 

6.Să se determine cel mai mare și cel mai mic număr natural de cinci cifre, care are cifra miilor 3 

și suma cifrelor 9. 

 

7.Să se determine cel mai mare număr natural de șase cifre, care îndeplinește condițiile: cifra 

miilor este cel mai mare număr natural par de o cifră, cifra sutelor este cel mai mic numărî 

natural, celelalte sunt numere impare.  

 

 

 

                                                        FIȘĂ DE LUCRU 2 

Compararea, ordonarea si aproximarea numerelor naturale până la 1.000.000 

 

1.Ce numere pot fi puse în locul literelor pentru a se obține propoziții adevărate? 

a) 45a85>45684  

     2a732<23862                                       

 b) 316b56<16688                        

     2765>32b35  

 c)1c8281>158281  

    263931<2c3931 

 

2.Scrie în ordine crescătoare toate numerele naturale de patru cifre diferite, care se pot scrie cu 

cifrele 5,7,0,2. 

 



3.Dintre numerele de mai jos, subliniază-le pe cele care se rotunjesc prin numărul 24000: 

24512;   23725;   24215;   25010;   23890;   23498;   240001;   24500;   23501. 

 

4.Completează tabelul: 

Rotunjire la: 

NUMĂRUL   ZECI SUTE MII ZECI DE MII SUTE DE MII 

35853      

162475      

556268      

121555      

 

5. Scrie cinci numere pare cuprinse între 12521 și 12661; 

   a) mai apropiate de 12500 decât 12600; 

   b) mai apropiate de 12600 decât de 12500. 

 

6.Pentru fiecare dintre numerele de mai jos, scrie câte cinci numere mai mici și cinci numre mai 

mari care se rotunjesc prin aceste numere: 

   a) 23300;                       b) 17000                          c)546 

 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 3 

Cifre romane 

 

1.Scie cu cifre romane numerele: 

   35=................   847=..............  1475=...............    

   6064=............  5232=............... 



   99=................ 174=..............  2995=............. 

   2309=............ 1454=............... 

  

2.Scrie cu cifre arabe numerele: 

   VII=.........  IX=..........  XXVI=.........  LVII=.........   

   CXXIX=.........  DC=.........    CD=.........  MCXI=......... 

   MCMXL=......... MCDXL=.........  MMCCLIV=......... 

 

3.Scrie toate numerele de trei cifre  care se pot scrie cu cifrele: 

   a) C; X; I;                   b) V; I;                  c) M; C; L; X. 

 

4.Scrie cu cifre arabe numerele naturale de trei cifre identice, mai mici decât 400. Scrie apoi 

aceste numere cu cifre romane.  

 

5.Scrie cu cifre arabe, apoi cu cifre romane numerele naturale cuprinse între 297 și 310. 

 

6.Scrie cu cifre romane următoarele date: 

   a) data zilei în care rezolvi acest test; 

   b) deceniul, secolul și mileniul din care face parte acestă dată. 

   c) anul nașterii tale; 

   d) anul în care vei împlini 18 ani; 

   e) în ce clasă ești; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


