
Probă de evaluare online pe platforma Learningapps.org 

Unitatea de învățare, „Unități de măsură”, clasa a III-a 

 

Radu Cristina 

Școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, Călărași  

 

 

Descriere  

 

 Proba de evaluare a fost completată online de către cei 29 de elevi ai clasei a III-a C, în timp de 

10 minute, cu afișarea imediată a scorului obținut (proba a fost postată pe Learningapps.org, 

https://learningapps.org/view12630027, dar și într-un Formular Google).   

 

1. Care sunt multiplii metrului?  

1 punct  (răspunsuri multiple, cheia de răspuns: prima variantă) 

dam, hm, km 

dam, cm, km 

t, q, v 

 

2. 1 kl este egal cu:    

1 punct (casete de selectare, cheia de răspuns: prima, a treia , a patra variantă) 

100 dal 

1000 dl 

10  

10 hl  

3. 10 kg x 2 + 70 kg : 10 =              

 1 punct  (răspunsuri multiple, cheia de răspuns: prima variantă) 

           27 kg  

 9 kg 

 

4. Alege unitatea de măsură potrivită pentru durata unei tabere : 

1 punct  (răspunsuri multiple, cheia de răspuns: a doua variantă) 

 ore  

zile 

minute  

 

5. Un elev de clasa a III-a poate cântări 30... 

https://learningapps.org/view12630027


1 punct  (răspuns scurt, cheia de răspuns: kg) 

                 ………………. 

6. Precizează măsura potrivită pentru exprimarea capacității unei rezerve de stilou: 

1 punct  (răspunsuri multiple, cheia de răspuns: a doua variantă) 

5 l 

   5 ml 

   5 dl 

 

7. Ce este mai greu: 1 kg fier sau un kg pene? 

1 punct  (răspunsuri multiple, cheia de răspuns: a treia variantă) 

              1 kg fier 

1 kg pene  

sunt egale 

 

8. Un an are: 

1 punct (casete de selectare, cheia de răspuns: prima, a doua, a treia variantă) 

   365 zile 

  12 luni 

365  zile  

350 zile  

 

9. Mama a cumpărat pentru Radu și cei 8 invitați ai săi câte un coif, un balon și o mască. Ce rest 

primește de la o bancnotă de 200 lei, știind că un coif costă 5 lei, un balon 3 lei, și o mască 8 

lei? 

1 punct  (răspuns scurt, cheia de răspuns: 56 lei) 

                 ………………. 

10. Care este cea mai mare sumă care se poate plăti utilizând 4 bancnote diferite? 

1 punct  (răspuns scurt, cheia de răspuns: 850 lei) 

                 ………………. 

 

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


