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1. Câţi lei are fiecare copil în puşculiţă ?                  

        
 

            George                   lei 

     

                                  

 

 

      

           Anghel                     lei 

 

             
 

 

 

           Darius                     lei  

 

2. Colorează cu roşu obiectele care cad mai încet și 

cu portocaliu obiectele care cad mai repede. 

 



 

 

   

 

 

3. Află termenul necunoscut, apoi fă proba.  

 

 a  +  27  =  60             82  -   b =  65  

 a= ___________                   b=_____________ 

 a= ___________                   b=_____________ 

 P :____________                  P:_____________                    

 

 

c  -  39  =  28  

c=____________ 

c=____________ 

P:____________   

 

4. Desparte următoarele sume de bani în bancnote 

mai mici : 

 

 

 

56lei=____________________________________ 

 

89lei=____________________________________ 

 

36lei=____________________________________ 



5. Rezolvă problemele. 

a) Ariana a cumpărat pentru prietena ei o păpuşă 

de 17 lei şi o minge care costă 24 de lei. 

Ce rest a primit dacă a plătit cu o bancnotă de 50 

de lei ? 

 

              Rezolvare 

 

 

 

               

               

               

               

 

b) Delia a plătit pentru o ascuţitoare 2 lei , iar 

pentru o carte  5 lei. 

Ce rest a primit , dacă a avut o bancnotă de 10 

lei ? 

             Rezolvare 

 

 

               

               

               

               

 



 

 

c) Darius i-a oferit lui Flaviu 15 maşinuţe din 

colecţia lui. Acum el are 25 de maşinuţe . 

Câte maşinuţe a avut Darius în colecţia lui? 

Rezolvare 

 

               

               

               

               

 

 

6.  Dacă eşti un copil isteţ rezolvă următoarea 

problemă: 

Daiana are 36 de lalele, iar garoafe cu  14 mai 

multe. 

Câte flori are Daiana în total ? 

Rezolvare 

 

               

               

               

               

 

 



Evaluare sumativă 

Matematică şi explorarea mediului 

 

1.Competenţe specifice: 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în 

concentrul 0-100, recurgând frecvent la  

numărare; 

 

 3.1.  Rezolvarea de probleme prin observarea unor 

regularităţi din mediul apropiat ; 

 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii 

de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în 

obiecte, imagini sau reprezentări schematice ; 

 

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind 

reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în 

probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere 

din concentrul 0-100 ; 

 

     2.Descriptori de performanţă  

 

FOARTE BINE : 

 

 calculează corect sumele în cele trei situaţii ; 

 identifică prin colorare obiectul mai uşor în cele trei 

cazuri ; 

 identifică numărul necunoscut în cele trei ecuaţii 

date ; 

 descompune corect cele trei sume de bani ; 

 rezolvă cele trei probleme care se rezolvă prin una 

sau două operaţii ; 



 rezolvă integral problema cu două judecăţi ; 

 

 

BINE : 

 

 calculează corect două din cele trei sume date ; 

 identifică prin colorare obiectul mai uşor în două  

din cele trei cazuri ; 

 identifică numărul necunoscut în două din cele trei 

ecuaţii date ; 

 descompune corect două din cele trei sume de bani ; 

 rezolvă parţial probleme care se rezolvă prin una 

sau două operaţii ; 

 rezolvă parţial problema cu două judecăţi ; 

 

 

SUFICIENT : 

 

 calculează corect  una din cele trei sume date ; 

 identifică prin colorare obiectul mai uşor într-un 

singur caz ; 

 identifică numărul necunoscut într-o singură ecuaţie 

; 

 descompune corect o singură sumă de bani  ; 

 rezolvă parţial probleme care se rezolvă prin una 

sau două operaţii  ; 

 rezolvă problema cu două judecăţi făcând multe 

greşeli . 

 

 

 



 

 


