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1. Observă regula şi completează şirurile 

15  16                  

                    

16  19                  

                    

20  22                  

                    

24  22                  

                    

15  13                  

 

2. Descompune numerele date în zeci şi unităţi: 

 

28  18  28  17 

 

               

 

 

3. Completează casetele cu numerele care lipsesc: 

 

 27    11   15  17  22  24 

 

 19    29   20  22  28  30 

 

4. Ordonează numerele: 18, 26, 15, 31, 23, 14 

a) Crescător 

 

               

 

b) Descrescător 

               

 



5. a) Scrie 4 numere mai mici decât 18 

       

b) Scrie 4 numere mai mari decât 21 

       

c)  Scrie 2 numere impare mai mici decât 28 

       

d) Scrie 2 numere pare mai mari decât 20 

       

 

6. Scrie toate numerele de două cifre diferite care se pot forma cu cifrele 2, 1, 0 :  

 

           

 

 

7. Colorează cu roşu becurile pe care sunt scrise numere pare şi cu albastru becurile pe care sunt 

scrise numere impare. 

 

20 15 18  21 18 23 
 
 
 

12 3 18  28 6 17 
 
 
 

      

8. Compară numerele: 

 

10  14   28  21   26  6   18  12 

                  

23  25   24  24   17  30   30  30 
 

 

9. Încercuieşte ce funcţionează cu ajutorul electricitătii. 

 

     



 
 

 

 

 

Obiectul: Matematică 

Clasa: I 

Data:  

Unitatea de învăţare: Numerele naturale 0 - 31 

Itemi: 
     1 – Completarea şirurilor cu numerele potrivite 

     2 –Descompunerea în zeci şi unităţi a numerelor date 

     3 – Scrierea vecinilor numerelor şi a numerelor cuprinse între numerele date 

     4 – Ordonarea crescător şi descrescător a numerelor date 

     5 – Scrierea a 4 numere mai mici decât 18, a 4 numere mai mari decât 21, a 2 numere 

şi a două numere impare 

     6 – Formarea numerelor pe baza cifrelor date 

7 – Identificre numerelor pare şi impare 

8 – Compararea perechilor de numere 

9 – Identificarea aparatelor care funcţionează cu curent electric 

Descriptori de performanţă: 

 
ITEM CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1 Completarea corectă a 

tuturor şirurilor cu 

numerele potrivite 

Completarea corectă a 

3-4 şiruri cu numerele 

potrivite 

Completarea corectă a 

1-2 şiruri cu numerele 

potrivite 

Completarea incorectă 

a tuturor şirurilor cu 

numerele potrivite 

2 Descompunerea corectă 

a celor 4 numere în zeci 

şi unităţi 

Descompunerea 

corectă a 2-3 numere 

în zeci şi unităţi 

Descompunerea 

corectă a unui număr în 

zeci şi unităţi 

Descompunerea 

incorectă a celor 4 

numere în zeci şi 

unităţi 

3 Completarea corectă a 

celor 12 numere 

Completarea corectă a 

7-11 numere 

Completarea corectă a 

2-6 numere 

Completarea corectă a 

1 număr 

4 Ordonează corect 

crescător şi descrescător 

numerele 

Ordonează corect 

crescător şi incorect 

descrescător numerele 

Ordonează partial 

corect crescător şi 

descrescător numerele 

Ordonează doar 2-4 

numere crescător 

5 Completează corect cele 

12 numere 

Completează corect 7-

11 numere 

Completează corect 3-6 

numere 

Completează corect 1-2 

numere 



6 Scrie corect toate cele 4 

numere 

Scrie corect 2-3 

numere 

Scrie corect 1 număr Scrie incorect toate 

numerele 

7 Identifică corect 

numerele pare şi impare 

Identifică corect 7-11 Identifică corect 2-6 Identifică corect un 

număr 

8 Compară corect perechile 

de numere date  

Compară corect 4-7 

perechi de numere 

Compara corect 2-3 

perechi de numere 

Compară corect o 

pereche de numer 

9 Identificarea tuturor 

aparatelor care 

funcţionează cu curent 

electric 

Identificarea a două 

aparate care 

funcţionează cu curent 

electric 

Identificarea unui 

aparat care 

funcţionează cu curent 

electric 

Neidentificare 

aparatelor care 

funcţionează cu curent 

electric 

 


