Clasa a IV-a

Clasa a IV-a
Testul conţine 30 de probleme.
Problemele de la 1 la 10 valorează câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la 21 la
30 câte 5 puncte. Se acordă 30 de puncte din oficiu.
Se punctează maximum 20 de probleme, în ordine descrescătoare, dar nu mai mult de 5 probleme de 5 puncte. Se vor lua în calcul numai problemele la care se indică un răspuns (nu şi cele la care nu
s‑a bifat niciun răspuns sau cele la care s‑au bifat 2, 3 sau 5 răspunsuri).
Dacă ai bifat deja un răspuns şi vrei să-ţi schimbi opţiunea, poţi bifa toate cerculeţele în afară de cerculeţul dorit. Acesta va fi considerat răspunsul indicat de tine.
Ca să primeşti în mod personal, pe Internet, analiza în detaliu a lucrării, te rugăm să completezi pe
foaia de răspuns, în spaţiul prevăzut, o parolă. După concurs, vei putea intra pe site-ul www.cangurul.ro
şi selectând/ completând câmpurile specificate, vei putea accesa această analiză.

1. Gabi este mai înalt decât Aron şi mai scund decât Titel. Ion este mai înalt decât Cristi şi mai scund

decât Gabi. Cine este cel mai înalt?
A) Gabi		 B) Toţi au aceeaşi înălţime.		 C) Nu se poate stabili.		 D) Ion

E) Titel

2. Care este jumătatea jumătăţii jumătăţii lui 2400?

A) 1200					B) 400					 C) 300					 D) 600					 E) jumătate

3. Adam a cumpărat, pentru câinele său un sac cu 10 kg de mâncare uscată, pe care a plătit 120 de lei.

Câinele mănâncă zilnic câte 500 de grame de hrană uscată. Cât costă hrana câinelui pentru şapte zile?
A) 840 lei				 B) 42 lei					 C) 84 lei 				 D) 12 lei				 E) 6 lei

4. Aş vrea să cumpăr o ciocolată de 7 lei şi 50 de bani, dar am doar 6 lei şi 20 de bani la mine. Câţi bani

îmi lipsesc?
A) 1 leu		 B) 1 leu şi 30 de bani		 C) 30 de bani		 D) 2 lei şi 30 de bani		 E) 1 leu şi 20 bani

5. Bianca economiseşte bani pentru a cumpăra o bluză. Ea pune câte 5 lei în puşculiţă în fiecare zi de luni

şi joi. Câţi bani a economisit Bianca în 4 săptămâni?
A) 5 lei					 B) 10 lei					 C) 20 lei				 D) 40 lei				 E) 140 lei

6. Câte nume de luni sunt formate din exact 9 litere?
A) 4						 B) 12						C) 5						 D) 6						 E) septembrie
7. Sandu are 1500 de lei în bancnote de 100 de lei, 400 de lei în bancnote de 50 de lei, 110 lei în bancnote

de 10 lei şi 85 de lei în bancnote de 1 leu. Câte bancnote are Sandu?
A) 119					 B) 120					C) 310					 D) 3095					 E) 2095

8. Ce număr trebuie scris în cerculeţul cu semnul întrebării?

A) 14					 B) 13					 C) 12					D) 10					E) 9

9. O muscă are 6 picioare, iar un păianjen are 8 picioare. Împreună, 3 muşte

şi 2 păienjeni au atâtea picioare câte au 9 găini şi … .
A) 2 pisici				 B) 3 pisici				 C) 4 pisici				 D) 5 pisici				 E) 6 pisici
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10. Care ştampilă a fost folosită pentru a obţine imaginea alăturată?
A)

		 B)

C)

		 D)

			 E)

11. La o petrecere, câteva fete dansează în cerc. Antonia este a cincea fată din dreapta Biancăi şi a opta

din stânga Biancăi. Câte fete dansează în acest cerc?
A) 11						B) 12						C) 13						 D) 14						 E) 15

12. Care dintre colierele de mai jos este cel din figura alăturată?

A)

B)

C)

		 D)

		 E)

13. În timp ce Petre rezolvă două probleme la Cangurul, Nicu rezolvă trei probleme. În total, cei doi

băieţi au rezolvat 30 de probleme. Cu câte probleme a rezolvat Nicu mai mult decât Petre?
A) 5						 B) 6						 C) 7						D) 8						 E) 9

14. Peter are o ciocolată de formă dreptunghiulară împărțită în pătrățele. El rupe o linie întreagă de 5

pătrăţele pentru fratele său şi apoi o coloană întreagă de 7 pătrăţele pentru sora sa. Câte pătrăţele conţinea
iniţial ciocolata?
A) 12						B) 35						 C) 40						 D) 42					
E) 57

15. Într-o fermă sunt 24 de iepuri albi şi gri. Numărul iepurilor gri este de trei ori mai mic decât cel al

iepurilor albi. Câţi iepuri albi sunt în acea fermă?
A) 6 						 B) 8 						 C) 12 					D) 18 					 E) 24

16. Pe data de 15 martie, Crina a calculat că are 135 de luni. În ce zi a fost ultima aniversare a Crinei şi

câţi ani a împlinit atunci?
A) 15 decembrie, 10 ani					 B) 15 decembrie, 11 ani				 C) 15 ianuarie, 12 ani
D) 15 ianuarie, 11 ani			 			 E) Nu se poate afla.

17. Un kilogram de bomboane costă 26 lei. Cât costă 200 g din aceste bomboane?

A) 26 lei				 B) 13 lei					 C) 5 lei şi 20 bani

D) 5 lei					 E) 2 lei şi 60 bani

18. Numerele 1, 2, 3, 4 şi 5 sunt scrise în căsuţele din figura alăturată ţinând cont de următoarele condiţii:
• orice număr este mai mare decât numărul de deasupra lui;
• orice număr este mai mare decât numărul din stânga sa.
În câte moduri se pot completa căsuţele?
A) 3						 B) 4						 C) 5						 D) 6						 E) 8
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19. Jane, Kate şi Lynn merg la plimbare. Jane este prima în şir, Kate este la mijloc şi Lynn este ultima.

Jane are cu 500 kg mai mult decât Kate. Kate cântăreşte cu 1000 kg mai puţin decât Lynn. Care dintre imaginile de mai jos ilustrează ordinea corectă a lui Jane, Kate şi Lynn?

A)

				B)

C)

				D)

E)

20. Într-un arhipelag sunt 10 insule şi 12 poduri, ca în harta alăturată.

A

Care este cel mai mic număr de poduri care trebuie închise pentru a se opri
traficul între A şi B?
A) 1				B) 2				C) 3				 D) 4				 E) 5

B

21. 8 canguri stau în linie, ca în imaginea de mai jos. Când doi canguri
stau faţă în faţă ei sar unul pe lângă celălalt, schimbându-şi locul. Acest lucru a fost repetat până când nu
mai erau posibile alte salturi. Care este numărul maxim de schimburi ce s-au făcut?

A) 2						B) 10						C) 12						D) 13						 E) 16

22. Alina economiseşte zilnic o anumită sumă de bani. Ea începe să economisească pe data de 1 februa-

rie 2017 şi anume suma de 5 lei şi măreşte zilnic cu 3 lei suma economisită în ziua precedentă. Ce sumă
economiseşte ea pe data de 15 februarie?
A) 105 lei				 B) 90 lei					 C) 52 lei				 D) 47 lei				 E) 45 lei

23. Ana a ascuns feţe zâmbitoare J în câteva pătrăţele din tabel.

În unele dintre celelalte pătrăţele ea a scris numărul feţelor zâmbitoare care sunt în pătrăţelele vecine (două pătrăţele sunt vecine dacă au o latură comună sau un vârf comun). Câte
feţe zâmbitoare sunt ascunse în tabel?
A) 4					
B) 5						 C) 7						D) 8						 E) 11

3 3
2
2
1

24. Dimineaţă, la 6:15, Fantoma castelului a făcut ca limbile ceasului, care arătau corect ora, să meargă
în sens invers, dar cu aceeaşi viteză. Fantoma a reapărut la 19:30. Ce oră arăta ceasul când a reapărut Fantoma?
A) 17:00				B) 19:30					 C) 5:10					 D) 13:15				 E) 5:16
25. Nikki vrea să coloreze pătrăţelele unei table de şah folosind 5 culori, exact în această ordine: negru,
alb, roşu, verde, roz, negru, alb, roşu, verde, roz, negru, alb, ... Cu ce culoare va colora ultimul pătrăţel?
A) verde					 B) roz					 C) roşu					 D) negru				 E) alb
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cu suma cifrelor de pe poziţiile impare. Agentul nu a aflat încă toate cifrele, dar are câteva variante posibile.
Care dintre acestea l-ar putea conduce la codul căutat?
A) 81**61				 B) 7*727*				 C) 4*4141				 D) 12*9*8 				 E) 181*2*

27. Ioana cumpără în rate o maşină de spălat la preţul de 1350 lei. Ea achită lunar cel mult 110 lei. Care
este timpul minim în care Ioana poate plăti toată suma?
A) 6 luni				 B) 11 luni				 C) 1 an					D) 1 an şi o lună		 E) 14 luni
28. Cangurul Jumpi a observat că în fiecare iarnă se îngraşă cu 5 kg şi în fiecare vară slăbeşte cu 4 kg.

Primăvara şi toamna nu-şi schimbă greutatea. În primăvara anului 2017 el cântăreşte 100 kg. Cât cântărea
Jumpi în toamna anului 2013?
A) 92 kg				 B) 108 kg				 C) 100 kg				 D) 96 kg		 		 E) 109 kg

29. Bill are tot atâția fraţi cât surori. Sora lui, Adina, are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. Câţi
copii sunt în familie?
A) 1						B) 2						C) 4						 D) 5						 E) 7
30. Şoseaua dintre Urziceni şi Slobozia, lungă de 60 km, trebuie marcată pe ambele sensuri. În prima zi,

maşina care a plecat din Urziceni a marcat 37 km într-un sens, iar o a doua maşină, care a plecat din Slobozia, a marcat 42 km în celălalt sens. Ce lungime are porțiunea de drum deja terminată?
A) 60 km				 B) 79 km				 C) 19 km				 D) 5 km				
E) 790 m

Următoarele trei întrebări nu se punctează.
Alege variantele pe care le dorești (poți alege una sau mai multe variante).
I.
A)
C)
E)

Cum vi s-au părut întrebările?
Foarte grele.
B) Ușoare, dar prea multe.
Interesante.
D) Nu au fost grele.
Nu am putut să răspund la toate întrebările.

II. Ce anume ați schimba la Proiectul Internațional
de Matematică Aplicată Cangurul?
A) Numărul de întrebări.
B) Tipul de itemi.
C) Numărul de variante de răspuns.
D) Data desfășurării concursului.
E) Nimic.

III. Ce părere aveți despre Proiectul Internațional
de Matematică Aplicată Cangurul?
A) Este util, deoarece aflu lucruri noi și interesante.
B) Este greu, deoarece timpul este scurt.
C) Particip cu plăcere în fiecare an, deoarece este
diferit de ceea ce studiem la școală.
D) Îmi place să particip, deoarece conține
aplicații ale matematicii în diverse domenii.
E) Nu îmi place, deoarece întrebările depășesc
nivelul de cunoștințe.
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26. Un agent secret vrea să spargă un cod de 6 cifre. El ştie că suma cifrelor de pe poziţiile pare este egală

