
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA a III-a 

 

                                                                                                       Popa Gina 

Școala Gimnazială Nr.1 Râmnicelu 

      Partea I 

 

1. Scrie cu cifre următoarele numere: 

• șaptesprezece_____________ 

• douăzeci și patru__________ 

• opt sute trei______________ 

 

2. Găsește toate numerele naturale pare cuprinse între 91 și 103: 

                           

                           

                           

       

       3.Compară perechile de numere, folosind semnele: <, =, >: 

           561      142;         413       413 ;          960      750.     

 

 Partea  a II-a 

     4.Găsește numărul:  

     a) cu 367 mai mare decât 481; 

                         

                         

                         

      



b) cu 264 mai mic decât 970; 

                         

                         

                         

 

c) de 8 ori mai mare decât 6; 

                         

                         

                         

 

d) de 5 ori mai mic decât 50; 

                         

                         

                         

 

5. Află termenul necunoscut: 

    146 + a = 278               a – 99 = 48           45: a = 5         6 x a = 48 

    A =                               a=                           a=                    a= 

    A =                               a=                           a=                    a= 

    V:                                 V:                           V:                    V: 

 

6.  Ce semn de relație e necesar (<, =, >) ? 

6x6.....36                  6x7....42                6x9...... 9 x 9 

7x5.....28                  5x5.....5 : 5            56: 7......81 : 9 

 

7. Într-o bibliotecă erau 324 cărți de povești, cu 147 mai puține cărți de poezii, iar cărți de 

știință cu 56 mai puține decât cărți de poezii. 



    Câte cărți erau în total în bibliotecă? 

                         

                         

                         

 

8. Subliniază denumirea corespunzătoare fiecărei figuri geometrice: 

 

 

 

 A.pătrat           B.triunghi           C.cerc                  D.dreptunghi 

  A.dreptunghi   B.cerc                 C.triunghi            D.pătrat 

 

 

 

 A.cerc              B.dreptunghi      C.pătrat                D.triunghi 

 

 

 A.cerc              B.pătrat              C.triunghi             D.dreptunghi 

 

9. Care din obiectele de mai jos sunt atrase de magneți? Colorează caseta corespunzătoare: 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 



Partea I 

Descriptori de performanță: 

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT              

1. Răspuns corect și complet: scrie  

corect toate cele trei numere date în 

cifre. 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

două dintre numerele 

date. 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

un singur număr. 

2. Răspuns corect și complet: scrie 

corect toate cele 6 numere. 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

toate cele 4 numere 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 2 

numere 

3. Răspuns corect și complet: scrie 

corect toate cele trei semne 

matematice (<, =, >). 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

două semne 

matematice. 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

un singur semn 

matematic. 

 

Partea a II-a 

Descriptori de performanță: 

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

4. Răspuns corect și 

complet: găsește 

toate cele trei 

răspunsuri corecte. 

Răspuns parțial 

corect: găsește două 

răspunsuri corecte. 

Răspuns parțial 

corect: găsește un 

singur răspuns. 

5. 

 

 

 

Răspuns corect și 

complet: găsește 

toate cele patru 

numere. 

Răspuns parțial 

corect: găsește doar 

trei numere.  

Răspuns parțial 

corect: găsește doar 

două numere.               

6. 

 

 

Răspuns corect și 

complet: scrie toate 

cele șase relații. 

Răspuns parțial 

corect: scrie patru 

relații. 

Răspuns parțial 

corect: scrie două 

relații . 

 



7. 

 

 

 

Răspuns corect și 

complet: rezolvă 

problema cu plan și 

calcul corect 

Răspuns parțial 

corect: rezolvă 

problema cu plan, 

dar greșește calculul 

Răspuns parțial 

corect: rezolvă 

corect problema dar 

fără plan 

 

8. 

 

 

 

Răspuns corect și 

complet: găsește 

toate cele patru 

răspunsuri corecte 

Răspuns parțial 

corect: găsește două 

răspunsuri corecte 

Răspuns parțial 

corect: găsește un 

singur răspuns corect 

 

 

Evaluare finală: 

 

                            ITEMI 

 

              CALIFICATIVUL FINAL 

Rezolvă 6-7 itemi cu FB, restul itemilor cu 

B / orice altă combinație apropiată acesteia, 

stabilită de învățător, după analiza holistică 

și evidențiind etosul clasei. 

 

 

                      FOARTE BINE                        

Rezolvă 2-5 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, 

restul cu S / orice altă combinație apropiată 

acesteia, stabilită de învățător, după analiza 

holistică și evidențiind etosul clasei. 

  

 

                              BINE 

Rezolvă 1 item cu FB, 1-3 itemi cu B, restul 

cu S / orice altă combinație apropiată 

acesteia, stabilită de învățător, după analiza 

holistică și evidențiind etosul clasei 

 

 

                         SUFICIENT 

Rezolvă un item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 

itemi cu S, restul cu I / orice altă combinație 

apropiată acesteia, stabilită de învățător, 

după analiza holistică și evidențiind etosul 

clasei 

 

 

                      INSUFICIENT 



 

 

Matrice de specificații: 

 

Nr. 

 

Crt. 

  Conținuturi/obiective  Cunoaștere   Înțelegere    Aplicare     Analiza  

1.  NUMERELE 

NATURALE ÎN 

CONCENTRUL 0-

1000 

          x                x      

2. OPERAȚII DE 

ADUNARE ȘI 

SCĂDERE ÎN 

CONCENTRUL 0-

1000 

          x           x          x           x 

3. OPERAȚII DE 

ÎNMULȚIRE ȘI 

ÎMPĂRȚIRE ÎN 

CONCENTRUL 0-

1000 

          x            x           x  

4. AFLAREA 

TERMENULUI 

NECUNOSCUT 

          x             x  

5. REZOLVAREA DE 

PROBLEME 

           x     

6. FORMELE 

GEOMETRICE 

          x             x  

 


