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1. Completaţi enunţurile: 

Multiplii metrului sunt: ...................................., ....................................., ............................... . 

Unitatea principală pentru măsurarea lungimii este .........................., pentru măsurarea masei 

corpurilor este ................................. şi pentru măsurarea capacităţii corpurilor este 

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

Submultiplii kilogramului sunt: ............................., .................................., ................................, 

........................................., ........................................, .......................................... . 

Multiplii litrului sunt: ......................................., ....................................., .................................... . 

2. Scrieţi prescurtat: 

125 decalitri - ..................   300 tone - ......................... 

149 kilometri - ................   534 milimetri - ................. 

15 litri - .........................   899 centigrame - .............. 

3.Transformă:                                                                                                                   

1kg=  …………..g                                               1 m= …………….cm 

1 t=  …………….kg     1 dag= …………..g      

1hl= …………….l     1 l=……………...cl 

 

4.Compară folosind unul din semnele: < , > , =. 

 kg  ….  cg          q  ….  t           cg ….  cg   dl …. Dal 

 

5.Încercuieşte unitatea de măsură potrivită pentru: 

- Înălţimea unui bloc: 

l          ani            m           kg          lei 

- O  cantitate  de  ulei : 

l          ani            m           kg          lei 

- O cantitate de cartofi: 

l          ani            m           kg          lei 



6.Calculează :                

3 x 237 km =...............                267 l + 389 l = ………….                                       

5689g -918g = ……….                                  936 dag : 3 =   ………… 

    

7.Un teren în formă de dreptunghi are lungimea de 30 m și lățimea cu 5m mai mică. 

Câți metri de sârmă sunt necesari pentru a împrejmui terenul cu trei rânduri de 

sârmă?          

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

8.Un țăran a obținut 4 bidoane a câte 28 de litri de lapte. El a vândut 80 l, iar restul a 

fost donat în mod egal pentru 4 grădinițe. Câți litri de lapte a primit fiecare grădiniță?  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

9.Într-o magazie se află o cantitate de 5 ori mai mare decât în alta. Știind că în ambele 

magazii sunt 54 de tone, să se afle câte tone sunt în fiecare magazie. 

                                  

                                  

                                  

                                  



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Competențe specific vizate: 

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete;  

4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări.  

 

Obiective operaționale: 

- să completeze unitățile de măsură potrivite ; 

- să scrie prescurtat unitățile de măsură; 

- să identifice valorile unităților de măsură; 

- să compare mărimi diferite şi să completeze casetele cu semnele de comparaţie ; 

- să încercuiască unitatea de măsură potrivită pentru fiecare obiect dat; 

- să efectueze operațiile date folosind unitățile de măsură; 

- să rezolve probleme. 

Descriptori de performanță: 

                                                  

Itemul 

                           Calificativul 

 FOARTE  BINE    BINE  SUFICIENT 

I1. Completarea spațiilor 

libere  

 Completează corect 

15 spații 

 Completează 

corect 10 spații 

 Completează 

corect 5 spații 

I4. Scrierea prescurtată a 

unităților de măsură 

Scrie prescurtat 6 

unități de măsură 

Scrie prescurtat 4 

unități de măsură 

Scrie 

prescurtat 2 

unități de 

măsură 

I3. Completarea valorilor 

unităților de măsură 

 Completează corect 6 

valori 

Completează corect 

4 valori 

Completează 

corect 2 valori 

I4. Compararea mărimilor Compară  corect în 4 

situații  

Compară  corect în 

3 situații  

Compară  

corect în 2 

situații  

I5. Identificarea unităților de 

măsură 

Încercuieşte corect 

unitatea de măsură 

potrivită pentru 

fiecare din cele 

3obiecte date 

Încercuieşte corect 

unitatea de măsură 

potrivită pentru 2 

obiecte  

Încercuieşte 

corect unitatea 

de măsură 

potrivită 

pentru 1obiect 

I6. Calculează operațiile Calculează corect 4 

operații 

Calculează corect 3 

operații 

Calculează 

corect 2 

operații 

I7 Rezolvarea problemei  rezolvă corect 3 

întrebări 

rezolvă corect 2 

întrebări 

rezolvă corect 

1 întrebare 



I8 Rezolvarea problemei rezolvă corect 3 

întrebări 

rezolvă corect 2 

întrebări 

rezolvă corect 

1 întrebare 

I9 Rezolvarea problemei  Reprezintă grafic și 

rezolvă corect 2 

întrebări 

Reprezintă grafic și 

rezolvă corect o 

întrebare 

Reprezintă 

grafic  

 

     Itemi     Calificativul final 

 Rezolvă integral și corect 8 - 9  itemi;      FOARTE BINE 

 Rezolvă integral și corect 6 - 7 itemi; 1 item incorect / 

parțial corect restul itemilor 

     BINE 

 Rezolvă integral și corect 4 - 5 itemi; incorect / parțial 

corect restul itemilor 

    SUFICIENT 

• Bibliografie: wwwdidactic.ro 


