
 

FIȘA DE LUCRU 

                                                     MATEMATICĂ clasa a IV-a 

                                                        

Cadru didactic:Toth Bianca Firuța 

Școala Gimnazială Georg Daniel 

Teutsch loc.Agnita jud. Sibiu 

 
1. Scrie cu cifre numerele: 

a)             b) 6 mii 5 zeci și 9 unități         c) trei mii o zece și șase unități                

                                    

                                    

                                    

 

2. Află următoarele numere: 

a) Succesorul numărului 1 799 _______________________ 

b) Predecesorul  numărului 4 600 _______________________ 

c) Numărul 27 scris cu cifre romane ______________________ 

d) Rotunjit la cifra miilor numărul 2 811 este  _________________ 

e) Fracția care reprezintă 5 părți dintr-un întreg împărțit în 7 părți egale _________________ 

f) Dublul numărului 400……………………….. 

        

3. Într-un joc cu extratereștri, Radu are de efectuat niște operații matematice. Ajută-l să 

le rezolve corect pentru a putea trece la nivelul următor: 

 

                                    

                                    

                                    



                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

4. Dan și Aura au efectuat același exercițiu, însă au obținut rezultate diferite: Radu a 

obținut un număr impar, iar Mara un număr par. Rezolvă și tu pentru a vedea care 

dintre cei doi a calculat corect.      

                      30 – 24 : 3 x (72 : 9 – 2 x 3) : 8 x 9 = 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

5. Încercuiește măsura potrivită în fiecare caz: 

 

 

6. Pentru un concurs de matematică, Nicu a rezolvat zilnic un număr de probleme, 

conform graficului: 

       

 

Scrie: 

 



a) În ce zi a rezolvat cele mai multe probleme? ______________________________________ 

b) Care sunt zilele în care a rezolvat același număr de probleme? ________________________ 

c) Câte probleme a totalizat în primele trei zile ale săptămânii? ________________________ 

 

7. Rezolvă corect problemele următoare cu plan de rezolvare: 

a) La un magazin de jucării s-au adus 1567 mașini și cu 49 mai puține mingi. 

   Câte jucării s-au adus la magazin? 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

b) Suma a două numere este 45. Primul număr este cu 3 mai mare decât al doilea. 

Care sunt cele două numere? 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

c)  Într-o livadă sunt 81 de pomi, cireși și peri. Știind că cireși sunt de 8 ori mai mulți 

decât peri, să se afle câți pomi de fiecare fel sunt în livadă. 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 



 


