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EVALUARE SUMATIVĂ MEM 

CLASA I 

 

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE SUMATIVE 

1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând 

frecvent la numărare 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență, <, >, 

=,  +,  -) 

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul apropiat 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în 

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări matematice 

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenționale 

standard și nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 

0-100 

 

 

1. Calculează: 

            25 +   6 =                 74  -   5 = 

47 +   8 =                 94  - 46 = 

32 + 58 =                 43  - 25 = 

 

2.  Taie sau adaugă bile pe talere pentru a afla numărul necunoscut. 

                          

12 -          =  4                                   6 +          = 11                                 14 -          = 6   

 

 

3.  În grădina casei mele au înflorit 28 de lalele și 39 de narcise.   



 Câte flori au înflorit în grădină? 

Rezolvare 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

R: _________________ 

 

4. Simona are într-un penar 28 de carioci și cu 9 mai puține creioane colorate.  

Câte instrumente de colorat are Simona în penar? 

Rezolvare  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

R: _______________ 

 

5. Unește fiecare copil cu caseta în care află banii săi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

6. Colorează obiectul care cade mai repede din fiecare pereche. 

 

 

 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

66 lei  

31 lei 

27 lei 



 

ITEM/ 

CALIF. 

FB B S 

I 1 Efectuează corect toate 

adunările și scăderile în 

concentrul 0-100, recurgând 

la orice metodă care îl ajută 

să finalizeze rapid și corect 

calculul. 

Efectuează corect 4–5  

adunări și scăderi în 

concentrul 0-100, 

recurgând la orice metodă 

care îl ajută să finalizeze 

rapid și corect calculul. 

Efectuează corect 2–3  

adunări și scăderi în 

concentrul 0-100, 

recurgând la sprijin în 

reprezentări și 

numărare. 

I 2 Află cele 3 numere 

necunoscute din cadrul  

egalităților în care apare 

operația de adunare sau de 

scădere, utilizând modelul 

balanței. 

Află 2  numere 

necunoscute din cadrul  

egalităților în care apare 

operația de adunare sau de 

scădere, utilizând modelul 

balanței. 

Completează prin 

numărare un termen 

necunoscut dintr-un 

exercițiu. 

I 3 Rezolvă problema care 

presupune o singură 

operație,cu ajutorul 

reprezentărilor. 

Rezolvă problema care 

presupune o singură 

operație,cu ajutorul 

reprezentărilor. 

Scrie operația 

corespunzătoare 

rezolvării, dar 

greșește la calcul. 

I 4 Rezolvă problema care 

presupune două operații, cu 

plan de rezolvare. 

Rezolvă problema care 

presupune două operații, 

cu ajutorul reprezentărilor, 

fără plan de rezolvare. 

Scrie operațiile 

corespunzătoare 

rezolvării, dar 

greșește la calcule. 

I 5 Recunoaște bancnotele 

utilizate în sistemul monetar 

românesc și asociază corect 

cele 3 situații. 

Recunoaște bancnotele 

utilizate în sistemul 

monetar românesc și 

asociază corect cel puțin 2 

situații. 

Recunoaște 

bancnotele și asociază 

corect cel puțin o 

situație. 

I 6 Identifică în cele 3  ilustrații 

căderea liberă a corpurilor. 

Identifică în 2  ilustrații 

căderea liberă a corpurilor. 

Identifică într-o  

ilustrație căderea 

liberă a corpurilor. 

 

 

 

BAREM DE APRECIERE 



ITEMI  CALIFICATIVUL FINAL 

Rezolvă integral și corect 6 itemi  FOARTE BINE 

Rezolvă integral și corect 4 itemi; incorect 1-2 itemi/ parţial 

1-2 itemi. 

BINE 

Rezolvă integral și corect 3 itemi; parţial 1-2 itemi/ incorect 

1-2 itemi 

SUFICIENT 

 


