
 

Test de evaluare semestrială 

- Matematică, clasa a IV-a   

        

       ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA 

Numele cadrului didactic: Prof. pt  înv. primar STOIAN MIHAELA-GEORGETA 

 

1. Scrie: 

• cel mai mic număr natural de trei cifre diferite___________ 

• cel mai mare număr natural de patru cifre identice ________________ 

• cel mai mare număr natural par de patru cifre diferite ________________ 

• cu cifre romane numerele 28, 311, 2520 ________, ________, _____________ 

• toate numerele care fac adevărate relațiile: 

          93a08<93608                                          b06605> 406605 

2. Calculează: 

                   44557 + 11908=                    13 x 26=                                   8456: 32=                                

345x 9=                 

                  900211-  77799=                    897 : 6=                                  77740 :10=                               

3341x 11= 

3. Află: 

• Suma numerelor 8345 și 9567 ______________________________________ 

• Diferența numerelor 238907 și 59056 ___________________________________ 

• Produsul numerelor 1234 și  53 ______________________________________ 

• Câtul numerelor  3093 și 3 ________________________________________  

4. Află câtul și restul împărțirilor. Verifică rezultatele prin probă. 

82 189: 8=                                                            36030 : 25= 

 

5. Calculează în două moduri: 

(35+42): 7=                                       (9+15) x 9=                                        (81- 45): 3= 

 

6. Află numărul necunoscut: 

a + 1293= 8976                     3546-b= 1202                        3 x c = 126                      d : 100= 226 

 



 

7. Rezolvă problemele următoare: 

a) Suma numerelor a și b este de 245. Numărul b este cu 25 mai mare decât a. 

Află valoarea fiecărui număr. 

 

 

b). Suma numerelor m și n este de 450. Numărul n este de 8 ori mai mare decât m. Află valoarea 

fiecărui număr. 

 

 

8. Tabelul de mai jos reprezintă numărul obiectelor vândute la un magazin pe parcursul a 

trei zile. Rezolvă cerințele date. 

 

a.) Completează enunțurile: 

Marți s-au vândut………………atâtea globulețe ca și …………………………… . 

 Cele mai multe obiecte vîndute au fost……………………………. .   

 Cele mai puține au fost ……………………………..  

În cele trei zile s-au vândut …………..globulețe. 

 S-au vândut, în total, …………….. brazi. 

 

        b) Completează un tabel  pe baza datelor oferite de diagramă. 

 Luni marți Miercuri 

Globulețe    

Steluțe    

Brazi    
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Competențe specifice: 

         2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu 

numere fracţionare;  

        2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei 

cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre ; 

        5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente diverse ; 

        5.2. Organizarea datelor în tabele şi reprezentarea lor grafică;  

        5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000 . 

 

 

Itemii probei 

 

Itemul 1- să scrie numere după cerință dată; 

Itemul 2-să efectueze calcule cu numere < 1000000; 

Itemul 3-să efectueze calcule în funcție de termminologia utilizată; 

Itemul 4-să afle câtul unor împărțiri și proba; 

Itemul 5-să efectueze înmulțirea/ împărțirea unei sume/ diferențe la un număr în două moduri; 

Itemul 6-să afle numere necunoscute; 

Itemul 7-să rezolve probleme prin metoda grafică; 

Itemul 8- să rezolve cerințele date pe baza unei diagrame. 

 

 

 

 



 

Descriptorii de performanță 

 

Itemi Foarte bine Bine Suficient 

Item 1 -rezolvă cu o greșeală cele cinci 

cerințe 

-rezolvă cu două greșeli patru 

cerințe 

-rezolvă corect două 

cerințe 

Item 2 -efectuează corect șase exerciții -efectuează corect patru 

exerciții 

-efectuează corect 

două exerciții 

Item 3 -rezolvă corect patru cerințe -rezolvă corect trei cerințe -rezolvă corect două 

cerințe 

Item 4 -efectuează corect împărțirile și 

probele 

-efectuează împărțirile și 

probele cu două greșeli 

-efectuează 

împărțirile 

Item 5 -rezolvă corect trei sarcini -rezolvă corect două sarcini -rezolvă corect o 

sarcină 

Item 6 -află corect patru numere 

necunoscute 

-află corect trei numere 

necunoscute 

-află corect două 

numere necunoscute 

Item 7 -rezolvă corect cele două 

probleme, realizează corect 

desenul 

-rezolvă corect, greșește la 

desen 

-rezolvă o problemă 

fără desen 

Item 8 -completează corect enunțurile 

și tabelul 

-completează enunțurile și 

tabelul cu două greșeli 

-completează enun- 

țurile și tabelul cu 3-4 

greșeli 

 

 

 

   


