
 
 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ MEM CLASA I 

UNITATEA: PRIETENII MEI NECUVÂNTĂTORI 

   Prof. înv. primar: Dumitru Gheorghe, Liceul Teoretic ,,Radu Vlădescu”, 

Pătârlagele, Buzău 

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1: Să efectueze operații de adunare și scădere în concentrul 0 – 100, cu trecere peste ordin, 

recurgând la numărare sau grupare când este necesar;  

 O2:  Să aplice regulile de aflare a termenului necunoscut pentru rezolvarea unor probleme 

simple; 

 O3:  Să utilizeze limbajul matematic corespunzător temei: termeni, sumă, descăzut, scăzător, 

rest, diferență;   

 O4: Să enumere caracteristici ale unor animale pe baza reprezentărilor acestora; 

 

1. Calculează:   

17 +                  68-      24+              26-          56 +                 92-   

  5                     29     49                18         17                    73    

 

2.  Află  numărul cu 27 mai mic decât 43: 

                              

 

Află  suma numerelor 56 și 8: 

                              

 

La diferența numerelor 25 și 9 adaugă 34: 

                              

 

3. Încercuiește rezultatul potrivit : 

 35 + 47 =   59     82       72                                            18 + 69 =    87     76        97        

                                              73-  27 =        46     87       100 

  

4. Calculează  și  compară rezultatele, folosind semnele <, >, =: 

 

43 + 37        64- 38                8 + 6         57 + 37                97 -  49          53+17      

                          

 

5. La concursul ,,Prietenii animalelor” au participat 14 de băieți și cu 8 mai multe fete.  



Câţi fete au participat la concurs?  

                              

 

6. O veveriţă adunase 53 de nuci. Într-o zi a spart 16 dintre ele. 

Câte  nuci au rămas întregi? 

                              

 

 
 

 

7. Realizează corespondenţa între organe şi rolul lor. 

                 CREIER                                *pompează sânge in organism 

                  INIMĂ                                  *asigură respiraţia 

                 PLĂMÂNI                             *elimină substanţele nefolositoare 

                 RINICHI                                *coordonează activitatea întregului  

                                                                 corp la animal 

 

8. Notează,  în  casete,  organele  interne  la  vacă. 

 

 

 
 



9. Notează părţile component ale  animalelor: 

 
 

 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

I 1 Rezolvă corect toate 

cele 6 operaţii de 

adunare şi scădere 

Rezolvă corect  4 

operaţii de adunare 

şi scădere 

Rezolvă corect 

numai 2  operaţii 

de adunare şi 

scădere 

Rezolvă corect o 

singură operaţie 

de adunare sau 

de scădere 

I  2 Aplică terminologia 

matematică în toate 

cele 3 cazuri 

Aplică 

terminologia 

matematică şi 

rezolvă corect 2 

situaţii 

Rezolvă corect o 

singură situaţie 

Nu cunoaşte 

terminologia 

matematică 

I 3 Calculează şi 

încercuieşte corect 

rezultatele în toate 

cele 3 cazuri 

Calculează şi 

încercuieşte corect 

rezultatele în 2 

cazuri 

Calculează şi 

încercuieşte corect 

rezultatul  într-un 

singur caz 

Nu calculează  

corect şi 

încercuieşte 

greşit rezultatele 

în toate cele 3 

cazuri 

I 4 Rezolvă corect şi 

foloseşte semnele de 

comparaţie 

corespunzătoare în 

toate cele 3 situaţii 

Rezolvă şi 

foloseşte semnele 

de comparaţie 

corespunzătoare în 

2 situaţii 

Rezolvă şi 

foloseşte semnele 

de comparaţie 

corespunzătoare 

într-o singură 

situaţie 

Efectuează 

corect unele 

calcule, dar 

confundă 

semnele de 

comparaţie 

I 5 Rezolvă corect 

problema prin operaţie 

de adunare 

Scrie operaţia de 

adunare, dar 

greşeşte la calcul 

Scrie rezultatul, 

dar nu efectuează 

operaţia 

Scrie altă 

operaţie cu 

numerele date 

I 6 Rezolvă corect 

problema prin operaţie 

de scădere 

Scrie operaţia de 

scădere, dar 

greşeşte la calcul 

Scrie rezultatul, 

dar nu efectuează 

operaţia 

Scrie altă 

operaţie cu 

numerele date 

I 7 Realizează corect Realizează corect Realizează corect Realizează 



corespondenţa între 

organ şi funcţia sa, 4 

situaţii 

corespondenţa între 

organ şi funcţia sa, 

3 situaţii 

corespondenţa 

între organ şi 

funcţia sa, 2 

situaţii 

corect 

corespondenţa 

între organ şi 

funcţia sa, într-o 

singură situaţie 

I 8 Recunoaşte şi notează 

corect toate cele 5 

organe ale animalului 

Recunoaşte şi 

notează corect 4 

organe ale 

animalului 

Recunoaşte şi 

notează corect  2-3 

organe ale 

animalului 

Recunoaşte şi 

notează corect 

un singur organ 

al animalului 

I 9 Recunoaşte şi notează 

corect toate părţile 

componente ale 

animalului 

Recunoaşte şi 

notează corect 

câteva părţi 

componente ale 

animalului 

Recunoaşte şi 

notează corect o 

singură parte 

componentă a 

animalului 

Nu recunoaşte 

părţile 

componente ale 

unui animal 

 

 

 

 

 

 

 


