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OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ!

CALCULEAZĂ  
ȘI-N ORDINE AȘAZĂ!

MATEMATICA E CA UN JOC,  
CE BINE TE DISTREAZĂ!

• atenție;

• dorința de a descoperi; 

 un caiet; 

 o foaie albă și creioane colorate; 

 sfatul și ajutorul profesorului coordonator.

Ai nevoie de:
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FIȘA DE LUCRU 8 

– Clasa a IV-a –  
 

1. Scrie, pe caiet, folosind cifre arabe numerele scrise cu litere. 

  Numărul scris cu litere         Numărul scris cu cifre   

două sute șaptezeci și opt de mii 

nouă sute cincisprezece 

 

nouă sute de mii nouă sute  

patru sute paisprezece mii 

treisprezece 

 

 

2. Câte numere sunt între numărul 23 981 și 23 998? Scrie-le pe caiet! 

  

3. Într-un avion se încarcă containere mici și mari, de diferite culori. În fiecare 

container mic se află 100 de cutii cu mărfuri, iar fiecare container mare sunt 1 000 de cutii 

cu mărfuri.  

a) Câte cutii sunt în 9 containere mici?  

A. 9  B. 90  C. 900  D. 9 000  

b) Câte cutii sunt în 15 containere mari?  

A. 15  B. 150  C. 1 500  D. 15 000  

c) Câte containere mari sunt necesare pentru a transporta marfa din 2 containere mici?  

A. 1  B. 2  C. 10  D. 30 

 

4. Copiază pe caiet textul de mai jos și completează enunțurile. 

În împărțirea 15 000 : 1 000 = 15, primul număr este ______________, al doilea 
este împărțitorul, iar rezultatul împărțirii se numește ____________________. Numărul 
15 este de ____________ mai mic decât numărul 15 000. 

 
 



 

 
 

 

 

5. Descoperă literele din schema următoare: 

 
 

6. Copiază tabelul pe caiet și completează-l, după efectuarea calculelor: 
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– Clasa a IV-a –  

 
1. Copiază pe caiet și calculează: 

 

2. Scrie, pe caiet, semnul <, >, = între perechile de numere: 

 
 

3. Află x din egalitățile următoare:  

 
 

4. Află produsul vecinilor numărului 1 000. 

 

5. Completează, pe caiet, cu încă trei termeni fiecare din șirurile de numere: 

a) 23 467, 23 466, 23 465;   

b) 223 560, ____________, ____________, 223 590, ____________, 223 610. 

 



 

 
 

 

6. Află suma numerelor mai mici decât 400 000, care au cifra unităților, a zecilor, a 

sutelor, a miilor și a zecilor de mii 4.  

 

7. Realizează corespondența dintre exerciții și rezultatele acestora și completează apoi 

casetele pentru a afla numele unei flori care se numără printre vestitorii primăverii. 
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– Clasa a IV-a –  

 
 

1. Încercuiește litera corespunzătoare numărului care are cifra miilor egală cu suma 

celorlalte cifre: 

A. 18 205  B. 102 002  C. 213 001  D. 181 205 

 

2.  În scrierea numărului 189 654, 1 reprezintă cifra sutelor de mii, 8 reprezintă cifra 

zecilor de mii, 9 reprezintă cifra miilor, 6 reprezintă cifra sutelor, 5 reprezintă cifra zecilor, 

4 reprezintă cifra unităților. 

Scrie, pe caiet, ce reprezintă fiecare cifră a numărului 905 132. 

0 reprezintă cifra ........................ 

1 reprezintă cifra ........................ 

2 reprezintă cifra ........................ 

3 reprezintă cifra ........................ 

5 reprezintă cifra ........................ 

9 reprezintă cifra ........................ 

 

3. La magazin au fost aduse 6 cărucioare cu pachete de mălai, fiecare cărucior având 

înscris numărul de pachete. Unele s-au șters. Scrie, pe caiet, următoarele 3 numere care 

respectă regula de mai jos: 

23 450; 23 500; 23 550; ______________; ______________; _______________. 

 

4. Copiază exercițiile pe caiet și apoi află câtul și restul următoarelor împărţiri. 

97 : 2; 56 : 15 = ___;    193 : 3; 603 : 46 = ____; 

84 231 : 4; 4 911 : 21 = ___;   965 301 : 5; 30 047 : 82 = ___. 

 



 

 
 

 

5. Efectuează respectând ordinea operațiilor. 

 a) 11 + 11  11  11 = 

 b) 714  (714 – 700 000 : 1 000) = 

6. Două sute treizeci și nouă de călători trec, 

zilnic, prin aeroport.  

a) Câți călători au trecut în anul 2019?  

b) În câți ani vor trece 872 350 de călători? 

 

7. Stabilește valoarea de adevăr a propozițiilor (A – adevărat; F – fals): 

a) 60 180 : 30 = 2 006 rest 7. 

b) Numărul 100 000 este de 50 de ori mai mic decât numărul 2 000. 

c) Restul împărțirii 773 la 4 este 6. 

d) Numărul 97 este de 3 ori mai mic decât diferența numerelor 353 și 62. 

 

 

 

  

 

 


