
         
 

 

 

Nume......................................                                                 Data................................                                                                

Clasa .................................                                                                                                                                                                      

 

 

 

EVALUARE  INIŢIALĂ MATEMATICĂ  

Clasa a VIII-a  

 

Profesor psihopeagogie specială, ȘIMON MARIA 

Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Vişeu   de   Sus 

 

1) Ordonează decrescător numerele: 349, 423, 432, 362, 287, 285, 703, 713. 

 __________________________________________________________________________ 

 

2) Scrie vecinii numerelor : 

   _____ 739____ ;     _____  999  _____ ;     _____  580  _____ ;    _____  389  ______      

                                                                                                                                                  

 3) Calculează și scrie proba prin adunare și scădere pentru operațiile următoare: 

 206 + 57  =              P  ____________                  645 - 568  =            P_____________  

                                     ____________                                                    _____________               

       

4) Aflați numărul necunoscut: 

 

325  + a  = 600            734  –  m = 48             n  –  262  = 586  

a =_________              m = ________             n =___________ 

a = _____                     b = _____                     m = ______                  

V:__________            V: ____________        V:____________ 

 

 

5) Rotunjește următoarele numere :                                   

a) la sute: 614  ______      



         
 

 

b) la zeci: 403 _____      

c) la sute: 673 _____    

d)la zeci: 478 _____  

 

6) Scrie numărul par cuprins  între 350 şi 450, cu cifra zecilor 8 și suma cifrelor 15.                                                        

_____________________________________________________________ 

 

 

7) Rezolvă:    14 : 7 x 40 : 4 =  _________________________________________________ 

 

 

8) Află diferența dintre produsul și suma numerelor 6 și 8. 

 

 

9)    La o gradiniță au fost puse câte 16 mingi albastre în 4 coșuri, iar roșii câte 15 în 3 coșuri. 

Câte mingi albastre și roșii  au fost puse în total în coșuri?  

 

Rezolvare: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                                                                                             Răspuns:  ____________________ 

 

10) Pentru o școală s-au cumpărat 529 baloane roșii, galbene și albastre. Câte baloane din fiecare 

fel s-au cumpărat ? 

Răspuns: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                                               

Rezolvare:______________________ 

 

 

 

 



         
 

 

                               

 

Descriptori de performanţă: 

 

CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

Răspuns corect şi  

complet: 

ordonează 

descrescător 7-8 

numere. 

Răspuns parţial 

corect: ordonează  

descrescător 5 - 6 

numere 

Răspuns parţial corect:  

Ordonează descrescător  

4 - 5 numere 

Răspuns incorect:  

Ordonează  

descrescător 1- 3 

numere 

Răspuns corect şi  

complet: scrie toți 

cei 8 vecini ai 

numerelor date 

Răspuns parţial 

corect: scrie 7 - 6 

vecini ai numerelor 

date 

 

Răspuns parţial corect: 

scrie 5 - 4 vecini ai 

numerelor date 

 

Răspuns parţial 

corect: scrie 5 - 4 

vecini ai numerelor 

date 

Calculează și 

scrie corect 

probele operațiilor 

date 

Calculează și scrie  

probele operațiilor 

date cu 1 greșeală 

Calculează și scrie  

probele operațiilor date 

cu 2 greșeli 

Calculează și scrie  

probele operațiilor 

date cu mai mult de 

2 greșeli 

Răspuns corect şi  

complet la aflarea 

celor 3 necunos-

cute 

Răspuns corect şi  

complet la aflarea  a 2 

necunoscute 

Răspuns corect şi  

complet la aflarea a o 

necunoscută 

Nici un răspuns 

corect şi  

complet  

Răspuns corect şi  

complet la rotun-

jirea a 4 numere 

Răspuns corect şi  

complet la rotunjirea a 

3 numere 

Răspuns corect şi  

complet la rotunjirea a 

2 numere 

Răspuns corect şi  

complet la rotun-

jirea unui număr 

Află numărul 384 Află numărul greșind 

la o cifră 

Află numărul greșind la 

două cifre 

Greșește tot numărul 

Află cele 10 

numere și le 

ordonează corect 

descrescător 

Află cele 10 numere și 

le ordonează descres-

cător făcând 1-2 gre-

șeli  

Află cele 10 numere și 

le ordonează descrescă-

tor făcând 3-5 greșeli 

Află cele 10 numere 

și le ordonează des-

crescător, făcând mai 

mult de 6 greșeli 

Rezolvă corect 

cele 3 operații 

Rezolvă corect 2 

operații 

Rezolvă corect o  ope-

rație 

Nu rezolvă corect 

nici măcar o operație 

Răspuns corect şi 

complet: găseşte 

soluţia corectă  a 

problemei 

Răspuns corect : gă-

seşte soluţia corectă  

la 2 cerințe 

Răspuns corect : gă-

seşte soluţia corectă  la 

o cerință 

Greșește toată 

problema 

Răspuns corect şi Rezolvă orect doar Rezolvă corect doar o Greșește toată 



         
 

 

complet: găseşte 

soluţia corectă 

două aflări aflare problema 

Răspuns corect şi 

complet: găseşte 

soluţia corectă 

Află corect doar două 

tipuri de baloane 

Află corect doar un tip 

de baloane 

Greșește toată 

problema 

    

 

BAREM DE APRECIERE 

Itemi Calificativul final 

Rezolvă integral şi corect 9 - 10 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral şi corect 7-8 itemi; partial 2-3 itemi/ incorect 

1 item 

BINE 

Rezolvă integral şi corect 5 - 6 itemi; parţial 2-3 itemi/ 

incorect 2- 4 itemi. 

SUFICIENT 

Rezolvă integral şicorect 2- 4 itemi; incorect 7-9  itemi. INSUFICIENT 

 

Obiective : 

-Să ordoneze descrescător numerele date 

-Să scrie vecinii numerelor date 

-Să verifice prin probe de adunare și scădere suma și diferența 

-Să afle numere necunoscute în exerciții date 

-Să rotunjească numere date, la sute și zeci 

-Să afle numere pe intervale date   

-Să respecte ordinea operațiilor în exerciții date 

-Să opereze cu noțiuni matematice în rezolvarea de probleme 

-Să rezolve probleme cu plan de rezolvare 

 

COMPETENȚE SPECIFICE 

                 1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până  la 100 

                 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100 

     1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa 

numerelor,  

               1.4.  Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul  0-100, recurgând  

frecvent la numărare 

               1.6.  Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,                    

                        <, >, =,  +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

               3.1.  Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 

   4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple 

    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. 



         
 

 

 
 


