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Clasa a IV-a,  Matematică 

 

Alegeți varianta corectă sau completați răspunsul corect: 
 

Numerele naturale   și   satisfac relațiile:          și         . 

 1.Să se calculeze diferența numerelor   și  . 

                                                                                       . 

 2.Cât este suma dintre câtul și restul împărțirii lui a la b? 

                                                                                          . 

 3.Câte numere naturale mai mari decât   și mai mici decât   există? 

                                                                                          

4.Câte numere naturale împărțite la   dau câtul   ? 

  Răspunsul corect este …………………… 

 

Alex, Dan și Vlad au împreună    de ani. Vlad este cu   ani mai mare decât Dan, iar vârsta lui Dan 

este o cincime din suma vârstelor celorlalți doi. 

 5.Cu câți ani în urmă suma vârstelor celor trei băieți a fost de    de ani ? 

                                                                                       . 

 6.Cu câți ani va fi mai mic Dan decât Vlad peste 7 ani? 

                                                                                           
 7.Câți ani avea Alex când Dan avea   ani ? 

                                                                                       . 

 8.Peste câți ani, vârsta lui Alex va fi dublul vârstei lui Dan ? 

  Răspunsul corect este …………………… 

 

Ana a scris numerele de la   la     în ordine crescătoare, adică            . 

 9.Câte numere pare a scris Ana? 

                                                                                       
 10.Câte cifre a folosit Ana la scrierea numerelor ? 

                                                                                    . 

 11.Câte numere de forma    ̅̅ ̅̅ ̅ cu     și     a scris Ana ? 

  Răspunsul corect este …………………… 

 

 12.Cât este suma primelor    de numere scrise de Ana ? 
                                                                                       
 13.Câte numere din șir au suma cifrelor   ? 
                                                                                                   
 14. Câte numere din șir au produsul  cifrelor 6 ? 
  Răspunsul corect este …………………… 

 

Un pătrat magic are suma numerelor de pe fiecare linie, coloană, respectiv diagonală aceeași. 

15. Completați pătratul magic : 
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     Succes ! 



Clasa a IV-a, Limba și literatura română 
 

Citeşte cu atenţie următorul text pentru a răspunde cerințelor formulate: 
 

„- Bunule doctor, sunt bolnav? Aceasta fu întrebarea cu care iepuraşul intră gâfâind în cabinetul 

medical. În aşteptarea răspunsului, buzele îi tremurau întruna. 

Doctorul era obişnuit cu astfel de întrebări. Era obişnuit şi cu iepuraşii, numai că, de data asta… 

Ei bine, de data asta deschise ochii atât de mari, încât ochelarii i se ridicară parcă singuri pe nas şi i se 

opriră pe frunte. 

- Ce fel de iepure eşti tu? întrebă doctorul aproape speriat. 

- Nu sunt iepure… sunt iepuraş, bunule doctor. 

- Ce fel de iepuraş? 

 Între timp doctorul îşi pusese o altă pereche de ochelari şi ştergea grăbit o a treia. Izbuti, în 

sfârşit, să dea glas nedumeririi. 

- Bine, dar… iartă-mă, zise el, consult de-o viaţă întreagă tot soiul de iepuraşi: adevăraţi, de turtă 

dulce, de ciocolată, de catifea, dar nu te supăra, tu nu semeni a iepure! Ai avut vreun accident? 

- Nu! 

- Mda, se scarpină doctorul după ureche. Ştii, arăţi de parcă tocmai ai fi scăpat din gura unei 

haite de câini. Îţi lipseşte o lăbuţă… 

- Ştiu, bunule doctor. Asta nu-i nimic… 

- Cum nu-i nimic? Eşti ciung! 

- Provizoriu. Am s-o capăt înapoi. 

- Nu pricep, zise doctorul scuturându-şi capul cu atâta putere, încât boneta i se rostogoli de-a 

dura pe podea. 

- Ştiţi, începu să explice fără chef iepuraşul, mâna am împrumutat-o cuiva. 

- Cum ai împrumutat-o ?!? 

- Să vedeţi, continuă iepuraşul, venind spre cabinet, am auzit o voce stinsă în scorbura unui 

copac: „Oricine ai fi, dă-mi, te rog, o mâna de ajutor! Nu pot ieşi din scorbură”. Era o biată pasăre ce îşi 

găsise acolo adăpost de frica uliului. Aşa zicea întruna: „Dă-mi o mână de ajutor…” Cum să nu i-o dau? 

I-am dat-o de tot, poate mai are nevoie. Dar nu despre asta e vorba, doctore, ci despre altceva, suspină 

iepuraşul. Spuneţi-mi, sunt bolnav? Grav bolnav? 

- Se-nţelege, fără o mână… Dar, ia stai! se încruntă doctorul. Îţi lipseşte şi un picior! Nu 

cumva… l-ai împrumutat? 

Iepuraşul nu-şi mai găsea astâmpărul. 

- Iertaţi-mă, domnule doctor. Dumneavoastră v-aţi luat cu vorba… lăsaţi piciorul. Altul e 

necazul. 

- Cum altul? se holbă doctorul şi ochelarii îi căzură parcă singuri de pe frunte în buzunarul 

halatului. 

- Cu piciorul e limpede. Eu l-am dat…  

- ??? 

- Mă rugase o broască ţestoasă. Era răsturnată pe spate, îşi bălăbănea picioarele şi striga: 

„Oricine ai fi dă-mi, te rog, un picior, ca să mă răstorn la loc!” I l-am dat de tot. Poate mai are nevoie… 

Dar nu asta mă aduce la dumneavoastră. 

Însă doctorul nu mai asculta spusele iepuraşului. Îl privea doar cu ochi blânzi, duioşi. Şi când 

iepuraşul se opri, spuse doar atât: 

 - Tu, iepuraşule, ai o inimă de aur! Îl strângea la piept, mângâindu-l pe creştet. Dar iepuraşul  

nu-şi mai putea ţine lacrimile. Începu să plângă şi plângea, plângea cu hohote. 

- Vedeţi? izbuti el în cele din urmă să vorbească. Vedeţi? Tocmai asta m-a adus la 

dumneavoastră. Toată lumea îmi spune la fel: că am o inimă de aur. E grav, doctore? E grav? Ştiu, la 

mine totul e din lemn. Asta nu mă deranjează. Dar inima, inima nu vreau să fie de aur. Aş vrea o inimă 

adevărată. De aceea am venit… De ce zâmbiţi? De ce?  

Plângea iepuraşul şi nu se opri decât în clipa când în ochii doctorului se iviră două boabe limpezi 

şi fierbinţi. Atunci întrebă: 

- Sunteţi bolnav, bunule doctor? E grav? Să chem un doctor? 

Nu mai aşteptă însă răspunsul. Se răsuci şi plecă în goană.” 

(Mircea Sântimbreanu – Iepuraşul cu inimă de aur) 



1. Iepurașul s-a dus la doctor, fiindcă: 

a) era bolnav; 

b) îi lipsea o mână; 

c) îi lipsea un picior; 

d) voia o inimă adevărată. 

2. Principala trăsătură morală a iepurașului este: 

a) blândețea; 

b) bunătatea; 

c) frica; 

d) impulsivitatea; 

3. Iepurașul nu mai are un picior deoarece: 

a) și l-a pierdut într-un accident; 

b) așa s-a născut; 

c) și l-a tăiat cu toporul; 

d) i l-a dat unei broaște. 

4. Iepurașul e făcut din: 

a) lemn; 

b) catifea; 

c) ciocolată; 

d) pluș. 

5. La început, văzându-l pe iepuraș, doctorul este: 

a) nerăbdător; 

b) mirat; 

c) inspirat; 

d) nervos. 

6. Iepurașul uită durerea când: 

a) i se promite o inimă adevărată; 

b) doctorul începe să plângă; 

c) pleacă la plimbare; 

d) își recapătă mâna și piciorul. 

7. Când broască țestoasă spune „dă-mi, te rog, un picior, ca să mă răstorn la loc”, ea dorește: 

a) să fie lovită cu piciorul; 

b) să i se dea un picior, cum face iepurașul; 

c) să primească un cotoi de pui; 

d) să fie lăsată în pace. 

8. Cuvintele subliniate din secvența: „în ochii doctorului se iviră două boabe limpezi şi fierbinţi” înseamnă:  

a) picături, transparente; 

b) bobițe, albastre. 

c) lacrimi, curate; 

d) stropi, senine. 

9. Un cuvânt cu înțeles opus pentru „provizoriu” este: 

a) imediat; 

b) neîncetat; 

c) temporar; 

d) permanent.  

10. Cuvântul „provizoriu” conține: 

a) 5 silabe; 

b) 6 silabe; 

c) 4 silabe; 

d) 3 silabe. 

11. În secvența: „Toată lumea îmi spune la fel: că am o inimă de aur”  subiectul este: 

a) toată; 

b) o inimă; 

c) lumea; 

d) aur. 

12. Câte substantive sunt în secvența: „Era o biată pasăre ce îşi găsise acolo adăpost de frica uliului.”? 

a) 5; 

b) 4; 

c) 2; 

d) 3. 

13. Conține o propoziție simplă seria: 

a) Să chem un doctor? 

b) Se răsuci; 

c) Aș vrea o inimă adevărată. 

d) Plecă în goană. 

14. În secvența: „Începu să plângă şi plângea, plângea cu hohote.” există mai multe verbe la timpul: 

a) trecut; 

b) prezent; 

c) viitor 

d) prezent și viitor. 

15. Nu conține nicio greșeală de scriere varianta: 

a) Iepurașul îmi esplică ce își dorește. 

b) Decât timp ai nevoie? 

c) Demult nu te-am mai văzut. 

d) Vom merge la teatru într-una din zile. 

 

SUCCES! 


