
                                                      TEST DE EVALUARE    

                                            

                                                      profesor pentru învățământul primar Voica TACHE,  

                                                        Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița 

 

           I 1. Scrie A pentru „adevărat” sau F pentru „fals” în dreptul următoarelor 

afirmații: 

Masa corpurilor se măsoară cu metrul.  ..... 

Rezultatul scăderii zilelor se mai numește și produsul timpului.   ..... 

Poți umple cu laptele dintr-o sticlă 5 căni a câte 200ml.   ..... 

Unitatea principală pentru măsurat capacitatea vaselor este litrul.   ..... 

Timpul se măsoară în bani.   ..... 

I 2. Încercuiește bulinele din dreptul operațiilor al căror răspuns este corect: 

2.000 m + 300.000 m =  302.000 m 

234.536 kg - 100.001 kg=59 kg 

16 x 70 = 1.120 

6.930 lei : 3lei = 2.468 lei 

87.9426 kg + 4 km = 87.9430 kl  

I 3. Stabilește corespondența între exerciții și rezultatele lor, aflate în coloana 

alăturată: 

1000 m + 500 m=                      15  ....  

34.520 l - 34.410 l=                   22.775 .... 

4.555 kg x 5 kg=                        2.131 .... 

6393 km : 3 km=                       1.500 .... 

(24 lei + 346 lei) x 80 lei=         29.601 .... 

                                                   110 ....                                                   

I 4. Află  rezultatul corect pentru următoarele exerciții: 

? kl + 1.240 kl =189.550 kl 

134.765 m + ? M =347.986 m                                         

? lei x 45 lei =360 lei                                         

4.820 g : ? g =24 g                                                                        

I 5. Completează spațiile punctate cu răspunsuri potrivite: 

Unitatea de măsură pentru a afla distanța București- Brașov este................................. . 

Cantitatea de apă dintr-un acvariu cu pești se măsoară cu................................ . 

Timpul petrecut la antrenament se măsoară în.............................. . 

Masa corpurilor de poate măsura cu …………......…și cu ………......….. . 

I 6. Identifică erorile şi modifică-le astfel încît șirul dat să fie corect: 

Secunda, minutul, ora, ziua, luna, era, deceniul, veacul, mileniul, anul. 

I 7. Rezolvă problema: Pentru a-i pregăti mamei sale ca surpriză o salată de fructe, 

Alexandra a economisit 30 de lei și îi trebuie: compot de fructe, (2 cutii/12 lei), portocale, (1 kg 



/5 litri), migdale, (50 g/7 m) și frișcă, (250 min/9 lei). Înlocuiește datele problemei. Pune 

întrebarea, astfel încât să fie rezolvată corect. 

I 8. Aranjează numere potrivite în ,,Pătratului Magic”, știind că suma numerelor de 

pe fiecare diagonală, linie orizontală sau verticală este 75.   
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  SCOP: 

- verificarea exersării procedeelor de calcul  ale operaţiilor cu numere naturale în concentrul 0 – 

100 000, cu și fără trecere peste ordin, pentru unități și instrumente de măsură. 

  OBIECTIVE DE EVALUARE: 

  O1-să utilizeze  denumiri şi simboluri matematice pentru unități de măsură (diferență, 

litrul, ora);  

O2-să efectueze  operații matematice în scris, cu în concentrul  0 -100 000, folosind 

unități și instrumente de măsură;  

  O3- să stabilească corespondența între exerciții de adunare a unităților de măsură și 

rezultatul corect; 

  O4- să găsească termenul necunoscut, utilizând unitățile de măsură;  

  O5- să completeze propozițiile lacunare cu   terminologia specifică unităților și 

instrumentelor de măsurat timpul, capacitatea vaselor, masa corpurilor; 

   O6- să identifice reguli de construire a unui șir de numere cu unități de măsurat timpul; 

   O7 -să transforme o problemă, prin înlocuirea datelor eronate, sugerând întrebarea și 

găsind rezultatul corect; 

O8-să deducă numărul necunoscut într-un careu magic.           

TIPUL INSTRUMNETULUI DE EVALUARE:  

test de  de evaluare inițială 

CONȚINUTURI EVALUATE: 

C1-Compararea numerelor naturale în concentrul 0-100 000 

C2-Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0-100 000 

C3-Efectuarea de adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri, în concentrul 0-100 000 

C4-Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice pentru unități de măsură  

C5-Aflarea termenului necunoscut, utilizând unitățile de măsură 

C6- Rezolvarea unor probleme cu unități de măsură 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

Com-

pe- 

tența  

Itemul  
Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient Insuficient 



1.6. 

 Utilizează  

denumiri şi 

simboluri 

matematice 

(diferență, litru, ora)                    

 

Utilizează corect 

terminologia 

matematică, 

identificând 5 

cuvinte din 5  

Utilizează 

corect 

terminologia 

matematică, 

identificând 4 

cuvinte din 5 

Utilizează 

parțial corect 

terminologia 

matematică, 

identificând 3 

cuvinte din 5 

Utilizează 

incorect 

terminologia 

matematică, 

identificând 0-

2 cuvinte din 5 

1.4. 

Efectuează  adunări 

şi scăderi, în scris, 

în concentrul  0 -

100 000 

 

 

Efectuează  corect 

adunări şi scăderi 

în concentrul  

 0 -100 000, 

încercuind 

bulinele din 

dreptul a 5 

rezultate din 5  

 

Efectuează  

corect adunări 

şi scăderi în 

concentrul  

 0 -100 000, 

încercuind 

bulinele din 

dreptul a 4 

rezultate din 5  

 

Efectuează  

parțial corect 

adunări şi 

scăderi în 

concentrul  

 0 -100 000, 

încercuind 

bulinele din 

dreptul a 3 

rezultate din 5  

Efectuează  

incorect 

adunări şi 

scăderi în 

concentrul  

 0 -100 000, 

încercuind 

bulinele din 

dreptul a 0-2 

rezultate din 5  

1.4. 

Stabilește 

corespondența între 

exerciții de adunare 

cu unități de măsură 

date și rezultatul 

corect 

Stabilește  

corspondența 

între exerciții de 

adunare cu unități 

de măsură date și 

rezultatul corect 

în 5 situații din 5 

Stabilește  

corspondența 

între exerciții de 

adunare cu 

unități de 

măsură date și 

rezultatul corect 

în 4 situații din 

5 

Stabilește  

corspondența 

între exerciții de 

adunare cu 

unități de 

măsură date și 

rezultatul corect 

în 3 situații din 

5 

Stabilește  

corspondența 

între exerciții 

de adunare cu 

unități de 

măsură date și 

rezultatul 

corect în 0-2 

situații din 5 

1.4. 
Identifică termenul 

necunoscut 

Identifică și 

completează 

corect termenul 

necunoscut în 4 

situații din 4 

Identifică și 

completează 

corect termenul 

necunoscut în 3 

situații din 4 

Identifică și 

completează 

corect termenul 

necunoscut în 2 

situații din 4 

Identifică și 

completează 

termenul 

necunoscut în 

0-1 situații din 

4 

1.6. 

Completează 

propozițiile lacunare 

cu   terminologia 

specifică 

Completează 

corect propozițiile 

lacunare cu   

terminologia 

specifică, în 4 din 

4 situații 

Completează 

corect 

propozițiile 

lacunare cu   

terminologia 

specifică, în 3 

din 4 situații 

Completează 

corect 

propozițiile 

lacunare cu   

terminologia 

specifică, în 2 

din 4 situații 

Completează 

corect 

propozițiile 

lacunare cu   

terminologia 

specifică, în 0-

1 din 4 situații 



3.1. 

Identifică reguli de 

construire a unui șir 

de numere, folosind 

termeni specifici 

unităților de măsurat 

timpul 

Identifică erorile, 

modificând corect 

șirul de numere 

dat, în 2 situații 

din 2 

Identifică 

erorile, 

modificând 

corect șirul de 

numere dat, în o 

situație din 2 

Identifică 

erorile, 

modificând 

parțial corect 

șirul de numere 

Nu identifică 

erorile, nu 

modifică 

corect șirul de 

numere 

1.6. 

Transformă datele 

unei probleme, 

folosind termeni 

specifici unităților 

de măsurat timpul, 

prin înlocuirea 

cuvintelor  care 

sugerează 

rezolvarea. 

Transformă  o 

problemă, 

înlocuind  

complet datele 

eronate și 

rezolvând corect. 

Transformă o 

problemă, 

înlocuind corect 

unele cuvinte  și 

rezolvând 

parțial corect 

rezolvarea. 

Transformă  

incorect unele 

date ale 

problemei, 

calculând 

incorect 

rezolvarea. 

Nu transformă  

datele 

problemei, 

rezolvă 

efectuând 

corect unele 

calcule, fără a 

utiliza unitățile 

de măsură. 

1.4 

Deduce termenul 

necunoscut într-un 

careu magic 

Deduce și 

completează 

corect careul 

magic cu 5 

numere din 5 

Deduce și 

completează 

corect careul 

magic cu 3 

numere din 5 

Deduce și 

completează 

parțial  corect 

careul magic cu 

2 numere din 5 

Nu deduce și 

nu 

completează 

corect niciun 

număr din 

careul magic 

Evaluare finală: 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect 7-8 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect 

/parţial corect restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect 3– 4  itemi; incorect 

/parţial corect restul itemilor 
SUFICIENT 

Rezolvă integral si corect 1– 2  itemi; incorect 

/parţial corect restul itemilor 
INSUFICIENT 

 

Bareme de corectare: Itemul 1. /10 puncte, câte 2 pentru fiecare afirmație;  Itemul 2. /10 

puncte, câte 2 pentru fiecare încercuire corectă; Itemul 3. /15 puncte, câte 3 pentru fiecare 

corespondență corectă; Itemul 4. /20 puncte, câte 5 pentru fiecare afirmație; Itemul 5. /10 puncte, 

câte 2 pentru fiecare spațiu necompletat; Itemul 6. /10puncte, câte 2 pentru fiecare eroare 

descoperită și modificată; Itemul 7. /5 puncte,  pentru întrebarea completată corect; Itemul 8. /10 

puncte, câte 2 pentru fiecare număr completat; Din oficiu: 10 puncte; TOTAL: 100 puncte                                                                                                     

  

 


