
 

TEST DE EVALUARE FINALĂ 

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI    CLASA I 

                                                                                   Prof.inv.primar Dinu Gianina 

                                                                                  Scoala Gimnaziala nr.11,Buzau 

 

 

 

1. Scrie numerele : 

a) cuprinse între  37  şi 44; 

___________________________________________________________________ 

b) mai mici decât 90, dar mai mari decât 83; 

___________________________________________________________________  

 

2. Aranjează: a) în ordine crescătoare numerele:  12, 74, 2, 68, 34, 23, 100.    

___________________________________________________________________ 

 

b) în ordine descrescătoare numerele: 21, 35, 3, 56, 89, 16, 90. 

___________________________________________________________________ 

 

3. Încercuieşte numerele pare:  23,   54,   2,   60,   31,   99,   28,   100,   77,   16. 

4. Descoperǎ regula şi completeazǎ: 

43 ; 41 ; 39 ; .... ; .... ; .... ;             75 ; 80 ; 85 ; .... ; .... ; .... ;             88 ; 77 ; 66 ; .... ; .... ; .... ;              

5. Scrie toate numerele mai mici decât 100 care au: 

a)  cifra zecilor 4:   ................................................................................................................................ 

b) cifra unitǎţilor 8:   ............................................................................................................................. 

c) cifra zecilor egală cu cifra unităţilor.................................................................................................. 

6. Calculează: 

8 + 9 =  15 – 6 = 23 + 54 = 61 – 48 = 100 – 84 = 28 + 36 = 30 + 6 = 

 

7. Ştiind că : a = 14           b =22          c = 30     Calculaţi:   

a + b – c = ..................................................        c – a +  b = ....................................................... 

 

8. Calculează şi fă proba: 

73 – 45  =    27 + 68 =       

____________   ____________   

____________   ____________    

____________                                    ____________ 

 

9. Aflǎ termenul necunoscut: 

 

a + 21 = 74                                                  92 – c = 35                                           b – 36 = 47               

a = ..................                                            c = ...............                                        b = ..................          

a = ...................                                           c = ................                                       b = .................           

 V. .......................                                       V.  ..................                                     V. .....................          

 

10. Rezolvă conform cerinţei:            

Măriţi cu 20 numărul 50: 

_____________________ 

Care este numărul cu 12 mai mic decât  40: 

_____________________________ 

Micşoraţi cu 47 pe  83: 

_____________________ 

Cu cât este mai mare 52 decât 19. 

___________________________ 



 

11. Măreşte cu 34  diferenţa  numerelor  78  şi  67.   ____________________  _____________________ 

 

12. Micșorează  cu  10  suma  numerelor  45  si  4.      ____________________  _____________________  

 

13. La  suma  numerelor  16  şi  15  adaugă  diferența  numerelor  53  şi  17. 

____________________      _____________________     _____________________ 

 

 

14. Andrei  are  29  ani,  iar  sora  lui  7  ani.  Cu  câți  ani  este  mai  mare  Andrei ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Cartea  lui  Mihai  are  40  pagini.  El  a  citit  11 pagini.  Câte  pagini  mai  are  de  citit ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. George a cumpǎrat o carte care a costat 39 de lei şi un penar de 35 de lei. Câţi lei a cheltuit George? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Adrian are 16 bile albe, 27 bile roşii şi 30 bile galbene. Câte bile are Adrian? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Într-un coş  sunt  24  mere,  iar  pere  cu  5  mai  puține.  

 Câte  pere  sunt ? ………………………………………………… 

 Câte  fructe  sunt ?........................................................................... 

 

19. Sǎptǎmâna are  ……. zile.  O zi are………ore. 

După marţi urmează.................... , iar înainte de vineri e............................. . 

Anul are …… luni.   Lunile anului sunt: ............................................................................................................... 

.........………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………............................................................................................................ 

Lunile anotimpului de varǎ sunt:............................................................................................................................. 

 

20. Colorează cu verde cerculeţul legumelor, cu roşu al fructelor şi cu galben al cerealelor: 

 

 grâu           ardei          mere        porumb             roşii          prune            secară  

  

          gutui               pere                căpşune               vinete            varză            ovăz   

 

 

21. Colorează cu roşu triunghiul din interiorul pătratului şi cu verde dreptunghiul din exterior. 

 

 

 

 

 

 

22. Desenează arătătoarele  ceasului ca să arate orele indicate: 

                                  8 : 00                                          11:30 


