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1. Se dau numerele naturale:

1.

Scrie, în spațiul de mai jos, folosind cifre, șase numere pare consecutive dintre
care al doilea să fie douăzeci și opt de mii nouă sute nouăzeci și opt.

……………………………...............................................................................................................

2. Care este cel mai mic număr par, scris cu patru cifre diferite, care are suma cifrelor 8 ?
Scrie răspunsul pe spațiul punctat de mai jos.

.....................................................................................................................................

3.

Suma a cinci numere este 876. Dacă adunăm câte o unitate la fiecare număr,
care va fi suma numerelor? Scrie răspunsul pe spațiul punctat.

.........................................................................................................................................................

4.

Efectuează următoarele operaţii matematice:
+

=⋯

Poţi efectua calculele mai jos:

−

=⋯

∙

=⋯

:

=⋯

5. Află toate numerele naturale diferite de zero care, împărțite la 6 dau câtul un număr egal cu
dublul restului.
Scrie numerele pe spațiul punctat.

……………………………..
Poţi efectua calculele mai jos:

6.

Calculează:

1 0 0 0 - ( 2 5 0 : 2 + 2 5 x 3 ) x 3 - ( 2 5 + 1 5 x 5 ) x 4 =

Află numărul natural a din relația de mai jos, folosind spațiul pentru
rezolvare.

7.
(

7 x 9 -

a x 5 )

-

9 :

3 = 2 0

8. Suma a trei numere este 340. Al doilea număr este cu 10 mai mare decât triplul primului număr,
iar al treilea este cu 10 mai mare dacât dublul celui de-al doilea număr.
Afla numerele și justifică răspunsul tău în spațiul de mai jos.

9. Corina, Maria si Cristina au intrat pe rând în bucătărie. Fiecare fetiță a luat jumătate din
fursecurile pe care le-a găsit pe o farfurie. La sfârșit, pe farfurie au rămas 3 fursecuri. Câte fursecuri
au fost la început pe farfurie?
Explică mai jos cum ai gândit.

10. Într-un acvariu erau 20 de pești., unii mari și altii mici. Fiecare pește mare înghite câte 3 pești
mici, astfel încât în acvariu nu mai rămâne niciun pește mic ci doar pești mari. Câți pești au rămas în
acvariu?
Efectuează calculele în spațiul de mai jos.

NOTĂ:
Timp de lucru o oră
Ficare întrebare este punctată cu 5 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu

