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Matematică 

Înmulțirea numerelor naturale în concentrul  0- 1 000 000 

                                       Test  de  evaluare – clasa a IV-a 

 1.Efectuați înmulțirile. 

1 x 774 x 0 = _______________       

100 x 146 = ________________ 

452 x 65= __________________ 

2.Calculează: 

274 x             3786 x                     858 x 

   26                  64                          37 

  

3.  Află numerele de 259 de ori mai mari decât: 20,  157,  5238.     

4. Scrie exercițiul corespunzător fiecărui enunț și rezolvă. 

a) Află numărul de 45 de ori mai mare decât suma vecinilor lui 583. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Află numărul de 52 de ori mai mare decât înzecitul lui 49. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Cu cât este mai mare triplul numărului 206, decât împatritul  numărului 59. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



5. Calculează în două moduri. 

a) 10 x(24+2549)= 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 b)25 x( 28 + 36 + 509) = 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) 53 x(75– 8+ 214)= 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.Calculează respectând ordinea efectării operațiilor. 

a)75 x 10-31-25 x 

3= ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

a) (502 x 6+41)-20 x 25 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________    

                           

b) [(73 x 26+48)-32 x 5 x 10]+3 x 253= 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7.Află numărul necunoscut . 

  a-4 x(360 x 4-85 x 10)+5=75 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Mircea a cumparat 256 m stofa pentru costume barbati a 45 lei metrul si 305 m stofa pentru 

costume dama a 52 lei metrul. 

 Câți lei a plătit Mircea  pentru stofa cumpărata? 

Rezolvă problema și printr-un singur exercițiu! 

Competențe specifice    

Itemul 1 - 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; 

Itemul 2 - 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; 

Itemul 3 - 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; 

Itemul 4 - 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; 

Itemul 5 - 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; 

Itemul 6 - 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; 

Itemul 7- 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; 



Itemul 8 - 5.3.Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 1 000 

000. 

Compe- 

tența 
Itemul 

Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

2.5 Efectuează înmulțirile. 3 înmulțiri 2 înmulțiri o înmulțire 

2.5 Calculează înmulțirile 3 operații 2 operații o operație 

2.5 Află numerele mai mari. 3 operații 2 operații o operație 

2.5 
Efectuează operațiile ținând cont de 

cerințele date. 
a, b, c a, b a 

2.5 Calculează în două moduri. 3 exerciții 2 exerciții 1 exercițiu 

2.5 
Efectuează calculele respectând ordinea 

operațiilor. 
3 exerciții 2 exerciții 1 exercițiu 

2.5 
Află numărul necunoscut dintr-o expresie 

numeric. 
6 operații 4 operații 2 operații 

5.3 Rezolvă problema 

rezolvare completă 

expresia numerică 

rezolvare parțială 
cel puțin o 

operație corectă 

  

     Descriptori de performantă 

Evaluare finală 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect 3 – 4  itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
SUFICIENT 

  

Centralizare pe calificative 

Nr. elevi: 20 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 FINAL 

Calificativ 

FB 15 13 12 11 12 12 11 10 9 

B 4 4 4 3 4 3 5 6 5 

S - 3 4 4 2 3 3 2 3 

I 1 1 0 2 2 2 1 2 3 

  

 Aprecierea cu calificative: 

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient 



Nr. Elevi: 20 9 5 3 3 

  


