
Numele...................................                                                         Data: ........................................ 

FIȘĂ DE LUCRU LA  MATEMATICĂ 

CLASA  a VIII-a – învățământ special 

Aioanei Răzvan 

1. Încercuieşte răspunsul corect: 

a) scris cu cifre, numărul trei mii patru este: 

3400;     3004;     304;     3040; 

b) numărul care are cifra zecilor cât dublul cifrei sutelor este: 

7625;     1841;     3258;     4488;    

c) numărul XXIX scris cu cifre arabe este: 

24;     31;   29;      19. 

 

2. Scrie predecesorul şi succesorul numerelor: 

a) ....................  99  ...................... 

b) ....................  601  ...................... 

c) ...................  170  ...................... 

 

3. Efectuează: 

1706 + 469 =                     8 X 7 =                     112 : 4 =                       

6000 – 3073 =                    43 X 2 =                    70 : 2 = 

5013 –   634 =                    558 : 3 = 

 

4.  La produsul numerelor 90 si 3 adaugă diferența numerelor 24 şi 9. 

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

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

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

 

5. Completează spaţiile libere pentru a obţine propoziţii adevărate. 

a) unitatea de măsură principală pentru lungime este .............          

b) Multiplii litrului sunt: ......................................................................................... 

c) 1 oră = ...... minute; 1 an = ........ luni; 1 zi = ........ ore 

 

  



6.  Într-o zi s-au recoltat 45 t cartofi,  iar a doua zi cu 30 kg mai puțin decât în prima   zi. 

   Câte tone s-au recoltat în total? De ori s-au cărat cartofii cu  camioane de 5 tone ? 

                           Rezolvare: 

 

 

 

 

           7.  Află termenul necunoscut : 

58 + a = 213                                                          256 – b = 167     

a=…………..                                                          b=…………..     

a=…………...                                                         b=…………..     

                      

c – 390  = 295 

c=…………… 

c=…………… 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE: 

O1. – să încercuiască răspunsul corect; 

O2. – să găsească predecesorul şi  succesorul unui număr; 

O3. - să efectueze exerciţii cu cele patru operaţii; 

O4. – să calculeze produsul, câtul şi suma numerelor date;  

O5.- să opereze cu noţiuni de unităţi de măsură, obţinând propoziţii adevărate; 

O6. – să rezolve problema cu plan de rezolvare; 



 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

Item/Calificativ F.Bine(10-9) Bine(8-7) Suficient(6-5) 

Item 1 Încercuieşte corect 

răsunsurile în cele trei 

situaţii 

Încercuieşte corect 

răsunsurile în două dintre 

situaţii 

Încercuieşte corect 

răsunsurile într-o singură 

situaţie 

Item 2 Găsește soluții pentru 

cele trei situaţii 

Găsește soluții pentru  două 

situaţii 

Găsește soluții pentru o 

situaţie   

Item 3 Rezolvă corect 7-8 

exerciţii 

Rezolvă corect 5-6 exerciţii Rezolvă corect 2-3-4 

exerciţii 

Item 4 Efectuează corect cele 

trei calcule 

Efectuează corect cele două 

calcule 

Efectuează corect un singur 

calcul 

Item 5 Completează corect 

spaţiile libere cu 

unităţile de măsură 

potrivite în toate cele 

trei situaţii 

Completează corect spaţiile 

libere cu unităţile de 

măsură potrivite în două 

dintre situaţii 

Completează corect spaţiile 

libere cu unităţile de 

măsură potrivite într-o 

singură situaţie 

Item 6 Rezolvă corect 

problema cu plan de 

rezolvare 

Rezolvă corect / parţial 

corect problema cu / fără 

plan de rezolvare  

Rezolvă corect un singur 

exerciţiu al problemei / fără 

plan de rezolvare 

Item 7 Rezolvă corect 3 

exerciții 

2 exerciții 1 exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


