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Stimaþi profesori, 
Stimaþi pãrinþi,

Acest suport didactic, alcãtuit în conformitate cu programã analiticã aprobatã prin
Ordinul 3919/20.04.05, încã în vigoare, al Ministrului Educaþiei Naþionale, a fost
anume conceput pentru:
– a suplini lipsa unui manual utilizabil (în întregime);
– a vã ajuta la înþelegerea exigenþelor programei;
– a vã oferi un sprijin real în procesul de predare-învãþare-evaluare;
– a permite elevilor atingerea standardelor curriculare de performanþã.
În consecinþã, aceastã carte de învãþãtura conþine:
– multiple situaþii de învãþare prin descoperire;
– o culegere de peste 700 de exerciþii ºi probleme, majoritatea cu „luare de iniþia-

tivã“, adecvate fiecãrui obiectiv de referinþã ºi activitãþi de învãþare;
– exerciþiile ºi problemele necesare evaluãrii formative ºi evaluãrii finale.
Utilizarea sistematicã, cu seriozitate, a acestei cãrþi de învãþãturã ca material ajutã-

tor, la ºcoalã ºi acasã, garanteazã finalizarea de cãtre elevi a ciclului: 

cunoaºtere � înþelegere� aplicare,

atingerea nu numai a standardelor curriculare prevãzute, ci ºi a unui nivel superior
de înþelegere a matematicii cu implicaþii benefice în planul raportului copilului cu
lumea înconjurãtoare.

Autorii
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1. Formarea, scrierea ºi citirea numerelor naturale

În depozit
În depozit, creioanele sunt pãstrate în baxuri de câte

10 cutii, anume câte 1000 de creioane într-un bax.
Magazionerul numãrã baxurile. Sunt 4 coloane de câte

10 baxuri ºi o coloanã cu numai 7 baxuri. 
• În tabelul de mai jos scrie numãrul de creioane din

magazie. Este un numãr de ordinul zecilor de mii.

La librãrie
Creioanele sunt ambalate în poºete câte 10. 
În cutii se pun câte 10 poºete, iar în baxuri câte 10 cutii.
• Câte creioane sunt într-un bax?
Vânzãtoarea vrea sã ºtie câte creioane 
are în magazin ºi numãrã:

• Scrie cu cifre, apoi cu litere, numãrul total de creioane.
• Scrie acest numãr ca o sumã de mii, sute, zeci, unitãþi.
•O ºcoalã cumpãrã l bax ºi 5 poºete. Scrie ºi descompune în sumã numãrul corespunzãtor de creioane.

• Scrie în tabel ºi numerele 307 mii 150 unitãþi ºi 196 mii 283 unitãþi. De ce ordin sunt aceste numere?
• Cum sunt grupate cifrele din tabel?

Utilizarea grupãrii „câte 10“

2 baxuri
7 cutii
4 poºete
6 creioane

clasa miilor clasa unitãþilor

S Z U S Z U

Numãrarea miilor. Clasa miilor

...20, 30,40 ºi

1, 2, 3,..., 7, total

47 de baxuri.

Sunt convins cã
aceas tã grupare se repetã ºi
pentru numere mai mari! De
exemplu, pentru numere
care au sute, zeci, unitãþi de
milioane!

Ai observat?
Gruparea s, z, u se

repetã ºi pentru a nu -
mãra miile!

10
cutii

10poºete

Ordinul
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1. Scrie mai simplu numerele: 241 mii 147 unitãþi; 51 mii 51 unitãþi; 100 mii 101 unitãþi; 

2. Avem cãrãmizile cu valoarea precizatã sub fiecare:

3. Copiazã ºi completeazã tabelul:

4. Continuã sã numeri:

a) 7895, 7896, 7897,

b) 14 570, 14 580, 14 590,

c) 287 960, 287 970, 287 980,

d) 48 594, 48 593, 48 592,

e) 273 535, 273 525, 273 515,

f) 110 311, 110 211, 110 111, 

6. Dintr-o aritmeticã veche de 70 de ani:
a) Citiþi numãrul nouãsprezece sute nouãsprezece.
b) Cel mai înalt munte din þara noastrã este Moldoveanu,
care are douã mii cinci sute 
patruzeci si patru de metri înãlþime.

c) Lungimea Dunãrii este de douã mii opt sute ºaizeci kilo-
metri.
d) Populaþia României este de nouãsprezece milioane de   

locuitori, numai în Bucureºti sunt aproape ºapte sute 
de mii.

Scrieþi cu cifre numerele subliniate.

7. Descompune pe caietul tãu, conform exemplului, numerele: 
63 472, 15 030, 742 819, 600 500, 412 001. 

Exemplu: 63 472 = 60 000 + 3000 + 400 + 70 + 2.

8. Nicu vrea sã expedieze prin mandat poºtal contravaloarea a 5 bancnote
de 500 lei. Funcþionara de la poºtã l-a rugat sã completeze corect formularul.
De ce?

100.000 10.000 1.000 100 10 1

a) Cu cel mai mic numãr de cãrãmizi, deseneazã pe caiet o con-
strucþie care reprezintã numãrul 24 031. Câte cãrãmizi albastre
ai folosit?
b) Observã ºi scrie numerele pe care le reprezintã construcþiile

alãturate.

numãrul 43 837 763 829 3824 410 000 258 2000 189 189

cifra miilor 3 ...... ...... ...... ...... ...... ......

numãrul miilor 43 ...... ...... ...... ...... ...... ......

, , .

5. Completeazã tabelul:

¯¯¯¯ ºapte mii cinci sute patruzeci ºi doi

32¯27 ... patru sute... 

6¯¯¯2 ....cinci mii doisprezece

¯¯¯¯07 trei sute douãzeci ºi patru de mii opt sute...  

¯¯4¯¯¯ ...patru mii cinci sute nouã

, , .

, , .

, , .
, , .

, , .
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9. Descompune conform exemplului numerele:

14 376,   204 582,   400 400,   65 4321,    10 000.

Exemplu: 14 376 = 1 H 10 000 + 4 H 1000 + 3 H 100 + 7 H 10 + 6

10. În numerele urmãtoare încercuieºte cifra zecilor. 

41 014 829 25 034 475 347 3058

11. În numerele urmãtoare încercuieºte cifra miilor.

5274                 144 921             23 401                10 402                         324

12. a) Numãrã din 10 în 10 de la 43 250 la 43 300;

    b) Numãrã din 100 în 100 de la 65 407 la 66 207;

    c) Numãrã din 1000 în 1000 de la 728 006 la 735 006.

13. Grupeazã pe ordine de mãrime numerele:

14. Scrie douã numere diferite, de ordinul sutelor de mii, cu urmãtoarele proprietãþi:
– au toate cifrele diferite douã câte douã;
– cifra zecilor este 7, cifra miilor 9.

15. Observã ºi completeazã cu încã douã numere:

a)

b)

16. Scrie pe caiet toate numerele cuprinse între 67 984 ºi 68 019 care au toate cifrele diferite douã câte
douã.

Cine minte, cine spune adevãrul?
Dintre cei doi fraþi gemeni, Aurel ºi Cornel, unul întotdeauna minte, celãlalt

spune întotdeauna adevãrul.
L-am întrebat pe Aurel din ce categorie face parte ºi mi-a dat un rãspuns ciudat:
– Cel puþin unul dintre noi minte!

Problema 
isteþilor

24 683 abcd 999 + 1000

100H 100 1 + 20 + 300 + 4000 44 mii

428 571 285 714 857 142 571 428

121 213 121 222 121 312 121 212

R:
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2. Compararea ºi ordonarea numerelor naturale

Automobile de ocazie

• Care dintre automobile a parcurs mai multe mii de kilometri? 
• Care autoturism este mai scump?

Râuri din România
Pe harta alãturatã sunt reprezentate câteva râuri din þara noas-

trã ºi lungimile lor.
Care râu are cea mai mare lungime? De ce?
Care râu are cea mai micã lungime? De ce?
• Care râu este mai lung, Bistriþa sau Dâmboviþa? De ce?
Deseneazã pe caietul de matematicã, în ordine, lungimile

celor 5 râuri (din tabel) de la cel mai scurt la cel mai lung. Con-
siderã lungimea unui pãtrãþel de 10 000 metri.

Exemplu:

Bistriþa 283 450 m
Dâmboviþa 286 665 m
Mureº 760 970 m
Motru 96 200 m
Prut 742 110 m

Motru

Compararea numerelor naturale

Solenza
85 mii km parcurºi

4400 lei

Dacia 1310
307 mii km parcurºi

2300 lei

Logan
43 000 km parcurºi

23 500 lei

Ordonarea numerelor naturale

Iar dacã douã numere
naturale au acelaºi numãr de
cifre, comparãm suc cesiv, de
la stânga la dreapta, cifrele de
acelaºi ordin. Este mai mare
numãrul care, în urma unei
comparaþii, are cifra mai
mare.

N-am uitat cum
se comparã numerele
naturale! Dintre douã
numere naturale, este
mai mare cel care are
mai multe cifre.
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1. Comparã numerele din fiecare pereche, încercuieºte cifrele care þi-au 
determinat decizia.

479 n 749 10 001 n 9 999

220 222 n 222 202 7 977 n 779

100 548 n 10 549

385 400 n 385 300

2. Completeazã cu cifre potrivite pentru a avea relaþii adevãrate.

735 g 2 = 73 g92 159 374 < 15 g 375 400 893 > 400 gg 3

g 2 485 > 32 485 gggggg > 999 998 ggggg > 1 204

Ce poþi spune despre ultima relaþie?

3. Înlocuieºte o singurã cifrã a numãrului din stânga, astfel încât comparaþiile sã devinã corecte:

4783 > 4873; 26 935 < 26 935;                 376 045 > 379 045;                   99 999 < 89 000

4. Scrie cel mai mic ºi cel mai mare numãr utilizând câte o datã fiecare dintre cifrele: 0, 1, 2, 3, 4.

5. Scrie în ordine crescãtoare numerele:
a) 555 555; 666 666; 77 777; 8 888; 999;
b) 202 002; 220 002; 220 220; 202 200; 200 220;
c) 85 673; 85 736; 86 547; 86 573; 85 643.

6. Scrie în ordine descrescãtoare numerele:
a) 89 999; 97 999; 99 699; 99 959; 99 994
b) aaa; ee; cccc; nnnnn; 100 000 (a, e, c, n – cifre nenule)

7. Copiazã pe caiet numerele:
5 124;   38 652;   40 186;   50 600;   532 500;   60 315;   412 734, 
apoi încercuieºte pe cele cuprinse între 40 000 ºi 60 500.

8. Completeazã cu numere potrivite:

9. Pentru fiecare pereche de numere, copiazã pe caietul tãu pe cel care este mai mare. Subliniazã cuvintele
care þi-au permis sã-l gãseºti.

10. Comparã numerele:
a) 71 H 1000 + 452   cu   70 000 + 400 + 50 + 2
b) 6 H 10 000 + 5 H 1 000 + 2 H 100 + 3 H 10 + 7   cu   60 000 + 5000 + 300 + 20 + 7
c) 400 000 + 2 000 + 60   cu   4 H 100 000 + 2 H 1 000 + 6 H 10

14 620 14 802 127 480 132 849 37 554 38 490

patruzeci ºi ºase de mii opt sute zece 
patruzeci ºi ºase de mii cinci sute treizeci ºi doi

cinci sute douãzeci de mii ºapte sute opt
cincizeci ºi douã de mii nouã sute cincizeci ºi unu



13. Într-un numãr natural de ordinul zecilor de mii, un elev a scris din neatenþie cifra 7 în loc de cifra 4.
Care este diferenþa dintre numãrul scris incorect ºi cel ce trebuia scris corect, dacã cifra schimbatã
a) este de ordinul miilor;
b) este de ordinul zecilor?

14. Sãgeata indicã un numãr mai mare.
a) Completeazã cu numere potrivite schema: b) Completeazã cu numere ºi sãgeþi schema:

15. Subliniazã toate numerele cuprinse între 6 800 ºi 38 500 din grupul de mai jos:

18 259;         21 437;           29 456;           68 110;             2 479;         48 302

16. Completeazã cu cifre potrivite, astfel încât relaþiile sã fie corecte:

4 2 7 < g g6 < 4 4 0                                    2 7 3 < 2 g g < 3 0 1

5 9 9 < g9 g < 7 0 0                                    6 9 9 < g g g < 7 0 1

17. Completeazã în fiecare caz c, g, g cu cifre potrivite, astfel încât ºirul de inegalitãþi sã fie adevãrat:

a) 4 7 8 3 2 < 4 c 8 3 2 < 4 cg3 2 < 4 cg g 2 

b) 2 7 5 8 3 < 275 c 3 < 27 g c 3 < 2 g g c 3

12. Scrie cel mai mic numãr natural care îndeplineºte
condiþiile:

a) nu are cifre care se repetã;
b) este mai mare de douã sute de mii.

11. Scrie:
a) cel mai mic ºi cel mai mare numãr natural de or-
dinul zecilor de mii care are trei cifre identice; 

b) cel mai mare ºi cel mai mic numãr natural format
din ºase cifre diferite.

283 461

R:

Care este numãrul cel mai mic
de monede pe care trebuie sã le
muþi pentru a rearanja triunghiul
ca în desen.

Problema 
isteþilor

9
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3. Rotunjirea numerelor naturale

Câºtiguri de diferite mãrimi
O agenþie loto îºi atrage clienþii prin afiºul alãturat.
• Cum sunt prezentate pe afiº numerele ce reprezintã

valoarea premiilor?
• Care dintre categorii asigurã câºtigurile cele mai mari?

Explicã.
• La ultimul joc ºapte participanþi au primit urmãtoarele

premii:
457 lei, 8386 lei, 91 lei, 154 lei, 45 lei, 4780 lei,

ºi 4530 lei.
Repartizeazã aceste numere pe cele trei categorii de

mãrimi.

Numere „mai simple“, calcule mai simple
– Ce-ar fi sã-i facem o surprizã mamei ºi sã-i

cumpãrãm cele trei carpete promise? Îmi ajung oare
cei 600 de lei din portmoneu? 146 plus 248 plus 191
fac...? încearcã sã calculeze tata.
– De ce nu utilizezi numere mai simple, intervine

Andreea. Cu numere mai simple, calculele sunt mai
simple! În loc de numãrul 146 foloseºte numãrul 150,
în loc de 248 foloseºte numãrul 250, iar în loc de 191
numãrul 190.
Acum este mai uºoarã adunarea:

150 + 250 = 400 ºi 400 + 190 = 590, 
deci ajung banii!

• Ce a fãcut Andreea cu numerele 146, 248 ºi 191? 
• Reaminteºte-þi regulile de rotunjire învãþate în clasa a treia. 
• Rotunjeºte la sute numerele 7482;     398 435;     73 498. 
• Rotunjeºte la mii numerele 5981;     140 620;     67 140.

Ordinul de mãrime a unui numãr natural

Roata norocului

ªanse mari de câºtiguri!

Se acordã trei categorii de
premii:

cat. A: de ordinul miilor de lei
cat. B: de ordinul sutelor de lei
cat. C: de ordinul zecilor de lei

Estimarea numerelor naturale

Rotunjirea unui nu -
mãr se face dupã caz la zeci,
sute, mii,... sau aproximând
cu numãrul care reprezintã
pe axa numerelor cea mai
apropiatã zece, sutã, mie...

Acum am înþeles! 
Rotunjirea se face în sco -
pul de a utiliza numere
mai uºor de mânuit în cal-
cule ºi în decizii.



Cuprins

Stimaþi profesori,
Stimaþi pãrinþi .................................................... 3

1. Formarea, scrierea ºi citirea 
numerelor naturale ..................................... 4

2. Compararea ºi ordonarea numerelor 
naturale ......................................................... 7

3. Rotunjirea numerelor naturale ................... 10
4. Cifrele romane ............................................. 13
Exerciþii ºi probleme recapitulative (1) ...... 15
Evaluare (1) ................................................. 18

5. Adunarea ºi scãderea numerelor 
naturale (I) ................................................... 19 

6. Adunarea ºi scãderea numerelor
naturale(II) .................................................. 21

7. Adunarea ºi scãderea numerelor 
naturale (III) ................................................ 23

8. Înmulþirea numerelor naturale ................... 26
9. Înmulþirea când unul dintre factori 
este o sumã ................................................. 28

10. Înmulþirea unui numãr mai mic 
ca 1000 cu un numãr de o cifrã ................. 30

11. Înmulþirea unui numãr mai mic 
ca 1000 cu un numãr de douã cifre ........... 32

12. Înmulþirea cu mai mulþi factori ................. 34
13. Împãrþirea numerelor naturale ................. 36
14. Împãrþirea prin cuprindere ....................... 39
15. Împãrþirea unui numãr mai mic 
cu 1000 la un numãr de o cifrã .................. 41

16. Înmulþirea ºi împãrþirea numerelor
naturale........................................................ 43

17. Ordinea efectuãrii operaþiilor ................... 46
18. Folosirea parantezelor ............................... 49
Exerciþii ºi probleme recapitulative (2) ..... 51
Evaluare (2) ................................................ 53

19. Noþiunea de fracþie .................................... 55
20. Reprezentarea fracþiilor ............................ 57
21. Fracþii egale ................................................ 59
22. Compararea fracþiilor ................................ 61

23. Adunarea ºi scãderea fracþiilor ................ 63
24. Aflarea unei fracþii dintr-un întreg ........... 66
Exerciþii ºi probleme recapitulative (3) .... 68
Evaluare (3) ................................................ 70

25. Drepte paralele .......................................... 71
26. Unghiul a douã drepte ............................... 73
27. Drepte perpendiculare ............................... 75
28. Pãtratul ºi dreptunghiul ............................. 77
29. Rombul, paralelogramul, trapezul ............ 79
30. Triunghiul ................................................... 81
31. Cubul ºi cuboidul ....................................... 83
32. Piramida ..................................................... 85
Exerciþii ºi probleme recapitulative (4) ...... 87
Evaluare (4) ................................................ 89

33. Monede ºi bacnote .................................... 90
34. Unitãþi de mãsurã pentru lungimi ............ 93
35. Unitãþi de mãsurã pentru capacitate ........ 96
36. Unitãþi de mãsurã pentru mase ................ 98
37. Unitãþi de mãsurã pentru 
intervale de timp ...................................... 101
Exerciþii ºi probleme recapitulative (5) .... 104
Evaluare (5) .............................................. 106

38. Metoda figurativã de rezolvare
a problemelor (I) ....................................... 107

39. Metoda figurativã de rezolvare 
a problemelor (II) ..................................... 109

40. Probleme care se rezolvã 
prin trei sau mai multe operaþii ............... 111

41. Probleme care se rezolvã prin încercãri .... 114
42. Probleme care se rezolvã prin estimãri ... 116
43. Probleme de organizare a datelor 
în tabele ...................................................... 119

44. Probleme de logicã ºi probabilitãþi ..........121
Exerciþii ºi probleme recapitulative (6) .....124
Evaluare (6) ............................................... 126

Recapitulare finalã .................................... 127

Matematica clasei a IV-a în concursuri ......... 133

Bibliografie ............................................. 135


