
Probă de evaluare 

Matematică 

Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 

Clasa a III-a 

Apafi Iuliana-Maria 

                                                                         Școala Gimnazială Nicolae Russu, Sita Buzăului 

 

1. Calculează şi  compară: 

8 626 – 1 214 __ 5 628 + 2 201        1 640 + 4 230 __ 9 927 – 4 801 

                 ___________         ____________      ___________         ____________ 

2. Află: 

▪ suma numerelor 4 527 şi 2 995: ___________________________________________________ 

▪ diferenţa numerelor 5 312 şi 4 524: ________________________________________________ 

▪ numărul cu 3 579 mai mic decât 5 248: _____________________________________________ 

▪ numărul cu 2 819 mai mare decât 1 546: ____________________________________________ 

▪ cu cât este mai mare 7 070 decât 770: ______________________________________________ 

▪ cu cât este mai mic 1 245 decât 4 678: ______________________________________________ 

3. Află numerele necunoscute: 

    

            8 246 + a = 10 000                     a – 2 486 = 8 473               8 247 – a = 7 528                                                                                  

__       _________________                        _______________                           _______________ 

           _________________                        ________________                         ________________ 

           _________________                        _________________                        ________________ 

  

4. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 1 800.  Micşorez rezultatul cu 1 123 şi obţin  5 111.  

      La ce număr m-am gândit? 

Rezolvare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Dintr-o seră se culeg 10 000 de flori: trandafiri 1 648 de fire, garoafe cu 3 794 mai multe, 

iar margarete, restul. Câte margarete se culeg? 

Rezolvare: 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Un termen este 2 375, iar celălalt este cu 3 683 mai mare. Aflaţi suma lor. 

Rezolvare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. Din suma vecinilor 2 856, scade răsturnatul numărului 8532.  

Rezolvare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. La diferența numerelor 4960 și 2008, adaugă cel mai mic număr par de patru cifre diferite. 

 Rezolvare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematică  

I. Competențe specifice: 

2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracții cu același 

numitor 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de 

probleme cu raționamente simple  

5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10 000 

II. Matricea de specificaţii 

Niveluri 

         taxonomice 

Competenţe 

specifice 

 

 

cunoaştere 

 

 

înţelegere 

 

 

aplicare 

 

 

 

analiză 

 

 

sinteză 

 

 

evaluare 

CS 2.4 X  X 
 

X X 

CS 5.1  X X X   

CS 5.3  
 

X X X X 

III. Descriptori de performanţă: 

   Calif. 

Item 

 

FOARTE BINE BINE 

 

SUFICIENT 

I1 Rezolvă corect toate ce 4 

operațiile de adunare și 

scădere,completează corect 

semnul de relație  

Rezolvă corect 3 operații de 

adunare și 

scădere,completează corect 

semnul de relație  

Rezolvă corect 2 operații de 

adunare și 

scădere,completează corect 

semnul de relație  

I2 Aplică corect terminologia 

matematică, rezolvând 7-8 situații 

Aplică corect terminologia 

matematică, rezolvând 5-6 

situații 

Aplică corect terminologia 

matematică, rezolvând 3-4 

situații 

I3 Află numerele necunoscute în 3 

situații 

Află numerele necunoscute în 

2 situații 

Află numerele necunoscute în 

1 situație 

I4 Rezolvă corect cele 2 operații 

matematice, scrie în paranteză 

explicațiile operațiilor 

Rezolvă corect cele 2 operații 

matematice, nu scrie în 

paranteză explicațiile 

operațiilor 

Rezolvă corect 1 operație 

matematică 

I5 Rezolvă corect cele 3 operații 

matematice, scrie în paranteză 

explicațiile operațiilor 

Rezolvă corect cele 2 operații 

matematice, scrie în 

paranteză explicațiile 

operațiilor 

Rezolvă corect 1 operație 

matematică 



I6 Rezolvă corect cele 2 operații 

matematice, scrie în paranteză 

explicațiile operațiilor 

Rezolvă corect cele 2 operații 

matematice, nu scrie în 

paranteză explicațiile 

operațiilor 

Rezolvă corect 1 operație 

matematică 

I7 Identifică vecinii numărului și 

rezolvă corect cele 2 operații 

matematice, scrie în paranteză 

explicațiile operațiilor 

Identifică vecinii numărului și 

rezolvă corect 1 operație 

matematică, scrie în 

paranteză explicația operației 

Identifică vecinii numărului 

și rezolvă corect 1 operație 

matematică 

I8 Identifică  numărul și rezolvă 

corect cele 2 operații matematice, 

scrie în paranteză explicațiile 

operațiilor 

Identifică numărul și rezolvă 

corect 1 operație matematică, 

scrie în paranteză explicația 

operației 

Rezolvă corect o operație 

IV. Acordarea calificativelor: 

Realizeaza 7 itemi corect si complet, 1 item parţial corect/ 

incomplet 

Foarte bine 

Realizeaza corect 5-6 itemi corect şi complet si 2-3 itemi 

partial corect /incomplet 

Bine 

Realizeaza correct 3-4  itemi corect şi complet si 4-5  itemi 

partial corect /incomplet 

Suficient 

Realizeaza corect1- 2 itemi corect şi complet si 6-7  itemi 

partial corect /incomplet 

Insuficient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


