
CLASA a III a 

PROBĂ  DE  EVALUARE  SEMESTRIALĂ  

MATEMATICĂ, SEMESTRUL  I 

                                                                                                      PROF.ÎNV.PRIMAR: COZMA CARMEN 

                                                                                                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SIBIU 

 

1. Scrie: 

a) cu litere numerele:  

1 350 = ________________________  8795 = ________________________  

b) cu cifre romane: 

clasa a noua = __________________  capitolul douăzeci și șapte = ________ 

c) cel mai mic și cel mai mare număr care se poate forma cu ajutorul cifrelor: 9, 3, 2, 7: 

__________________________________________________________________ 

d) două numere consecutive, cuprinse între 3 697 și 4 008: 

__________________________________________________________________ 

2. Se dau numerele: 6 333, 8 007, 2 376, 5 670, 1 725, 9 070, 2879 

a) ordonează-le descrescător pe cele impare: 

_______________________________________________________________________ 

b) ordonează-le crescător pe cele care au cifra zecilor 7: 

________________________________________________________________________ 

3. Calculează: 

a) 2225 + 1729 = _____________ 

3950 + 3339 = _____________ 

b) 9531 – 6439 = _____________ 

6560 – 3573 = _____________ 

c) 13 x  4 =__________ 

14 x 18 = _________ 

d) 63 : 9 =_________ 

56 : 8 = ________ 

 

4. Calculează apoi notează în caseta alăturată A, dacă propoziția este adevărată sau F, dacă este falsă: 

54 : 9 x (45 - 49 : 7) = 488 - 228 x (6 x 5 : 10) 

 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

5. Află: 

a) numărul de 6 ori mai mare decât 132: 

________________________________________________________________________ 

b) numărul cu 9 mai mic decât jumătatea lui 59:  

________________________________________________________________________ 

c) suma produselor numerelor 4 și 7 respectiv 7 și 9: 

________________________________________________________________________ 

6. Pentru un meci de fotbal s-au pus la vânzare 1 500 de bilete. În prima zi 

 s-au vândut 695 dintre acestea, în a doua zi cu 229 mai multe bilete decât în prima zi, iar  

restul s-au vândut în a treia zi. Câte bilete s-au vândut în a treia zi? 

 

Rezolvare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________R=_________

__________ 

 

 

7. La un aprozar s-au vândut într-o săptămână 15 lăzi de mere a câte 10 kg, 4 lăzi de pere a câte 8 kg, iar 

prunele au reprezentat un sfert din cantitatea perelor. Câte kg de fructe s-au vândut ? 

 

Rezolvare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________R=___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptori de performanţă 

 

  

FB 

 

B 

 

S 

Itemul 

1 

Scrie corect câte 2 numere 

în 4 situații. 

Scrie corect câte 2 numere în 3 

situații. 

Scrie corect câte 2 numere în 2 

situații. 

Itemul 

2 

Ordonează corect numerele 

în ordine crescătoare și 

descrescătoare. 

Ordonează parțial corect 

numerele în ordine crescătoare 

și/sau descrescătoare (omite/ 

inversează un număr). 

Ordonează numerele în ordine 

crescătoare sau descrescătoare. 

Itemul  

3 

Scrie rezultatul corect 

pentru 8 exerciții. 

Scrie rezultatul corect pentru 4-7 

exerciții. 

Scrie rezultatul corect pentru 3 

exerciții. 

Itemul  

4 

Stabilește corect valoarea 

propoziției după efectuarea 

calculului. 

Realizează parțial corect 

exercițiul  

(un calcul din cele două). 

Stabilește valoarea propoziției, 

dar nu realizează calculul. 

Itemul  

5 

Rezolvă corect problema, 

aflând numerele solicitate 

(3). 

Rezolvă corect problema, aflând 

numerele solicitate (2). 

Rezolvă corect problema, 

aflând numerele solicitate (1). 

Semnătura părintelui: Autoevaluare: 



Itemul  

6 

Rezolvă corect problema 

respectând planul de 

rezolvare. 

Rezolvă parțial  problema. Rezolvă problema cu greșeli. 

Itemul  

7 

Rezolvă corect problema 

respectând planul de 

rezolvare. 

Rezolvă parțial  problema. Rezolvă problema cu greșeli. 

 

Barem de apreciere 

 

 

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, 

integral/parțial) 

 

CALIFICATIV 

Rezolvă integral si corect  6-7  itemi. Foarte bine 

Rezolvă integral si corect 5  itemi, parţial 1-2 itemi,  incorect 1 item. Bine 

Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial 2-3 itemi, incorect 1-2 itemi. Suficient 

 

 

Matricea de specificaţii  

 

Conținuturi/Competențe Niveluri taxonomice 

cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare 

2.1, 

2.1, 

2.3 

Numerele naturale din 

concentrul 0- 10 000  

Item 1 Item 2     

2.4 Adunări şi scăderi de numere 

naturale în concentrul 0 - 10 000 

  Item 3    

2.5 Ordinea efectuării operațiilor   Item 4    

2.5 Înmulţiri şi împărţiri folosind 

tabla înmulțirii, respectiv tabla 

împărțirii 

  Item 5 Item 6   

5.1, 

5.3 

Rezolvarea de probleme cu 

operaţiile aritmetice studiate. 

   Item 7   

 

 

 

 FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

........     

 


