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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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1. Scrie, pe caiet, câte 3 numere naturale de 4 cifre care au: 

a) cifre consecutive; 

b) cifre pare la ordinul unităților și cifre identice la ordinul sutelor și zecilor; 

c) cea mai mică cifră impară la ordinul miilor, iar cifra sutelor este cu 2 mai mare 

decât cifra zecilor. 

 

2. Respectând ordinea efectuării operațiilor, calculează: 

a) 7 321 + 1 234 – 5 043 + 2 987 – 1 987 = 

  b) (3 670 + 1 999 – 456) + (6 732 – 5 987) = 

 

3. Află numerele necunoscute: 

  a + 765 = 3 567   4 572 – a = 3 789   a – 2 567 = 2 341 

 
 

 

4. Mirela și sora sa au reușit să economisească 1 000 de lei. Câți lei a 

strâns fiecare, dacă Mirela a adunat cu 45 de lei mai mult decât sora sa? 
 

 

5. Din suma vecinilor numărului 458, scade câtul numerelor 96 și 3. 

 
 

6. Descăzutul este 98. Câtul este de două ori mai mic. Cât este scăzătorul? 
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1. Scrie pe caiet: 

a) cel mai mic număr natural de 5 cifre; 

b) succesorul celui mai mare număr par de 4 cifre diferite; 

 c) cel mai mare număr natural de 3 cifre impare consecutive. 

 

2. Copiază tabelele pe caiet și completează-le! 
 

 

3. Scrie, pe caiet, fracțiile echiunitare care au numitorii egali cu: 2, 3, 5, 9 și 15. 

 
4. Suma a două numere este 180. Primul număr este jumătate din al doilea. Află 

numerele. 
 

 

5. Dana are un sfert din timbrele surorii sale.  

Știind că împreună au 4 470 de timbre, află câte 

timbre are fiecare. 

 

 

6. Ce număr trebuie scăzut din produsul numerelor 46 și 17 pentru a obține cel mai 

mic număr par? 
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1. Scrie în ordine descrescătoare fracțiile:  

 
 

2. Află numerele necunoscute: 

  a) m – 4 578 + 2 578 = 2 489    b) 7 843 – n – 3 276 = 794 

 

3. Știind că: a + b + c = 1234; a + b = 234; b + c = 1014, află cele trei numere. 

 

4. Suma a două numere este 820, iar diferența lor este 80.  

Care sunt numerele? 

 
5. Pisica, papagalul și cățelul meu au împreună 27 de ani. 

Cățelul este cu 3 ani mai mare decât papagalul și cu doi ani mai 

mare decât pisica. Află câți ani are fiecare? 

 

 

 

6. Veverițele au adunat în două luni 687 de alune. Află 

câte alune au adunat în fiecare dintre cele două luni, știind că 

în prima lună au adunat dublu faţă de a doua lună. 

 

 

 


