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1. Calculează în scris: 

305+            968-          144+          795-          583+         850- 

188               629           546            346           257            476 

 

 

2. Compară: 

251+329           115+469                    741-480               115+129 

635-298            848-459                    415+297                969-689 

 

3. Află termenul necunoscut:  213+195+a= 695          b-448= 763-498 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

4. Află numărul cu 134 mai mic decât suma numerelor 215 și 397. 

                                      

                                      

                                      

                                      

 

5. Privește numerele de pe etichetă                                                                      și apoi află: 357 888 498 409              



 

a) suma numerelor impare;…………………………………………. 

b) diferența numerelor pare;  ……………………………………… 

c) numărul cu 29 mai mare decât numărul par format din cifre identice; 

………………………………………………………………………. 

d) numărul cu 168 mai mic decât numărul format din cifre impare consecutive. 

……………………………………………………………………….. 

 

6. La o librărie s-au adus 548 de caiete cu pătrățele și cu 196 mai puține caiete tip II. Câte 

caiete s-au adus în total?  

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

   7.  Completează propozițiile cu termenii potriviți scriși în paranteză: 

Ploaia poate avea urmări negative asupra ...................., ........................ și 

......................atunci când cantitatea de apă este foarte.................... sau când este însoțită de   

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

Seceta reprezintă lipsa ...................... pentru o perioadă lungă de timp. Oamenii pot 

reduce efectele secetei prin construirea unor instalații speciale numite sisteme de 

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

Bruma se formează în nopțile reci de .............................. sau............................. Ea 

poate dăuna ........................  

(furtuni, primăvara, animalelor, mare,  toamnă, irigații, plantelor, culturilor, 

oamenilor, precipitațiilor) 

 

 



Matematică și explorarea mediului 

Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000 cu trecere peste ordin 

Influența negativă a ploii, a secetei și a brumei 

 

Competențe specifice 

  1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000; 

 1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la 

numărare și/sau grupare ori de câte ori este necesar; 

 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (suma, total, termenii unei sume, 

diferența, rest, descăzut, scăzător) în rezolvarea de probleme; 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor 

modele sau regularități din mediul apropiat; 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000  cu sprijin în 

obiecte, imagini sau reprezentări schematice; 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

Compe- 

tența 
Itemul 

Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

1.4 
Rezolvă exerciții de adunare și 

scădere cu trecere peste ordin 

Elevul 

calculează 

corect în scris 

toate cele 6 

exerciții 

Elevul 

calculează 

corect în scris 4 

exerciții 

Elevul 

calculează 

corect în scris 

2 exerciții 

1.2 
Rezolvă exercițiile și compară 

rezultatele obținute 

Elevul 

calculează și 

compară corect  

toate cele 4 

exerciții 

Elevul 

calculează și 

compară corect  

2-3 exerciții 

Elevul 

calculează și 

compară corect  

1 exercițiu 

1.6  Află termenii necunoscuți 
Rezolvă corect 

cele 4 operații 

Rezolvă corect 

2-3 operații 

Rezolvă corect 

o operație 

1.6 Află suma și diferența numerelor Rezolvă corect Rezolvă corect 1 Rezolvă corect 



cele 2 operații operație, pune 

semnul specific 

terminologiei, 

dar greșește la 

calcul 

1 operație, dar 

nu pune 

semnul 

specific 

terminologiei 

1.4 

1.6 

Recunoașterea numerelor pare 

și impare și aflarea sumei și 

diferenței cerute 

Elevul rezolvă 

corect toate cele 

4 cerințe 

Elevul rezolvă 

corect 3 cerințe 

Elevul 

recunoaște nr. 

pare și impare, 

dar rezolvă 

corect doar 1 

cerință 

3.1 
Rezolvă problema cu două 

operații 

Rezolvă 

problema cu 

plan de 

rezolvare: 

întrebările, 

operațiile și 

răspunsul, 

corecte 

Rezolvă 

problema cu 

plan de 

rezolvare: 

întrebările, 

operațiile și 

răspunsul, 

parțial corecte 

Scrie o 

întrebare și o 

operație 

corectă 

5.2 
Identifică anumite fenomene din 

mediul apropiat 

Completează 

corect 10 

termeni 

Completează 

corect 7 termeni 

Completează 

corect 4 

termeni 

 

EVALUARE FINALĂ 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral și corect 6 – 7 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral și corect 4 – 5 itemi; incorect 

/parţial corect restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral și corect 2 – 3 itemi; incorect 

/parţial corect restul itemilor 
SUFICIENT 

 

 



Greșeli frecvente 

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

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

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

Măsuri ameliorative 

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

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

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

Rezultate obținute 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE: 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele 

elevului 
I1 I2 I3 I4 I5  I6 I7 

Cfinal 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

Foarte bine Bine  Suficient  Insuficient 

    



10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

 

CENTRALIZARE  PE  CALIFICATIVE 

Nr. elevi 
I1 I2 I3 I4 I5  I6 I7 Cfinal 

Calificativ 

FB         

B         

S         

I         

  

Observații: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

FB –     %  

  B –     %  

  S –     %  

   I –     % 

 


