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1. Știind că   reprezintă o zece, iar  reprezintă o unitate, scrie operațiile corespunzătoare și 

calculează rezultatul acestora: 

a)            b)             c)  

                                    

   4 6 + 1 0 =                            

                                    

 

2. Efectuează: 

34 +        70 –        35 +        97 –        30 +        69 –        68 –        72 +  

  2           10           50            5             65           30           44           27 

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

3. Completați casetele cu numerele potrivite: 

 
 

4. Află suma, apoi diferența perechilor de numere date: 

       48   12                                 35   34                                      64    33 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

5. a) Am confecționat  34 de brățări din mărgele mari și 35 de brățări din mărgele  mici. Câte  

mărgele am utilizat  în total? 

                                    

                                    

b) Într-o  pungă  am pus 78 mingi de tenis de masă. Cu 42  ne-am jucat. Câte mingi au rămas 

nefolosite ? 

                                    

                                    

c) Corina  a pus  în dulceața de căpșuni  34 lingurițe de zahăr, în cea de caise 31 de lingurițe de zahăr 

și în cea de piersici  14 lingurițe. Câte lingurițe de zahăr a folosit  ea? 

                                    

                                    

 

 

 



 

 

Grila de corectare și apreciere: 

 

 

 

 

 

Itemul 

Foarte bine Bine Suficient 

1 Identifică operațiile 

aritmetice reprezentate prin 

desen și efectuează corect 

calculele în toate cele trei 

situații date. 

Identifică operațiile 

aritmetice și efectuează corect 

cel puțin una dintre operațiile 

aritmetice reprezentate prin 

desen. 

Identifică operațiile 

aritmetice.   

2 Efectuează corect operațiile 

de adunare sau de scădere în 

toate cele 8 cazuri. 

Efectuează corect operațiile 

de adunare sau de scădere în 

cel puțin 6 dintre cazurile 

date. 

Efectuează corect 

operațiile de adunare sau 

de scădere în cel puțin 4 

dintre cazurile date. 

3 Calculează operațiile date și 

completează corect toate 

cele 4 spații lacunare. 

Completează corect 3 dintre 

spațiile lacunare. 

Completează corect 2 

dintre spațiile lacunare. 

4 Recunoaște terminologia 

matematică, identificând 

operațiile cerute. Efectuează 

corect toate cele 6 operații. 

Recunoaște terminologia 

matematică și efectuează 

corect 5 dintre operațiile 

cerute. 

Recunoaște terminologia 

matematică și efectuează 

corect cel puțin 3 dintre 

operațiile cerute. 

5 Identifică operația implicată 

în rezolvarea fiecăreia dintre 

cele 3 probleme și 

efectuează corect calculele. 

Identifică operația implicată 

în rezolvarea fiecăreia dintre 

cele 3 probleme și efectuează 

corect calculele în două dintre 

cazurile date. 

Identifică operația 

implicată în rezolvarea 

fiecăreia dintre cele 3 

probleme și efectuează 

corect calculele într-unul 

dintre cazurile date.  

 


