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   Matematică şi explorarea mediului – clasa I 

   Evaluare sumativă la sfârşitul semestrului I 

 

Prof. inv. primar, Lambru Viorica 
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1)Scrie numerele:  

 a) de la 25 la 34 

                                        

 

 b) cuprinse între 95 şi 85 

                                        

 

 c) mai mari decât 13 , dar mai mici sau egale cu 23 

                                        

 

2)Calculaţi: 

 

 5 +   4 =    9 – 4 + 2 =     10 +   5 = 

 3 +  2 =    6 – 5 + 4 =      10 + 10 = 

 8 +  1 =    8 + 2 – 5 =     20 -  30 = 

 6 +  3 =   5 + 3 – 4 =     40 -  20 = 

 
3)Compară numerele folosind simbolurile: < , > sau =   

 13       19 79       49 27       23  81       81  10       30       29     18 

 

4)Scrie vecinii numerelor: 

 

___  31  ___  ___  90 ___  ___  72  ____  ___  61  ___ 

 

___  14  ___  ___  89 ___  ___ 55  ____  ___  31 ____ 

 

5)Calculează , apoi fă proba prin adunare şi scădere: 

 

 7  +  2  =   4  +  5  =   1  +  7  =  

 _____________  _____________      ____________ 

 _____________  _____________  ____________ 

 _____________  _____________  ____________ 

 
6)Scrie în ordine crescătoare numerele: 45 ; 29; 15; 38; 69; 54; 7. 

                                   

  
 



7)Scrie în ordine descrescătoare numerele : 37; 81; 99; 5 ; 17; 26; 43. 

                                   

 

 

 

 

8)Află termenul necunoscut:  

 

 a+  6  =  9  10 + a =  40   8 +  a  =  10  
  ___________  ____________ _____________ 

 ___________  ____________ _____________ 

 ___________  ____________ _____________ 

 

9)Colorează doar animalele domestice. Realizează corespondenţe! 

 

                                       
 

 

                               
 

 

10)Colorează  cu albastru lunile de iarnă şi cu portocaliu lunile de toamnă: 

 

octombrie ianuarie septembrie decembrie noiembrie februarie 

 

 

 

11)Uneşte desenul cu cuvântul corespunzător din tabel.   

 

                                            
 

 

miros   văz    pipăit   auz   gust 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPTORI   DE  PERFORMANŢĂ: 

Itemi Foarte   bine            Bine      Suficient 

1. Scrie corect cele trei 

şiruri de numere. 

Scrie corect două şiruri de 

numere, iar al treilea cu 

greşeli. 

Scrie corect numai 

primul şir de numere din 

cele trei. 

2. Calculează corect 10-12 

operaţii aritmetice. 

Calculează corect 8-10 

operaţii aritmetice. 

Calculează corect 6-8 

operaţii aritmetice. 

3. Compară corect cele 6 

situaţii. 

Compară corect 4-5 

situaţii. 

Compară corect 3 

situaţii. 

4. Scrie corect toţi vecinii 

numerelor. 

Scrie corect un număr de 

14 vecini din totalul de 16. 

Scrie corect un număr de 

10 vecini din totalul de 

16. 

5. Rezolvă corect 

adunările şi efectuează 

proba lor. 

Rezolvă corect adunările , 

dar are unele greşeli la 

efectuarea probei prin 

scădere. 

Rezolvă corect adunările 

dar greşeşte la 

efectuarea probei. 

6. Ordonează crescător 

cele  şapte numere. 

Ordonează crescător 5  

numere din 7 câte sunt de 

toate. 

Ordonează crescător 

doar 3-4 numere. 

7. Ordonează descrescător 

toate cele  şapte numere. 

Ordonează descrescător 5 

numere din 7. 

Ordonează descrescător 

3-4 numere din cele 7. 

8. Află corect termenul 

necunoscut în toate cele 

trei situaţii. 

Află termenul necunoscut 

în două din cele trei 

situaţii. 

Află termenul 

necunoscut într-o 

singură situaţie. 

9. Colorează corect cele 

trei animale domestice şi 

corespondenţa între 

animal şi hrana 

preferată. 

Colorează corect două 

animale sălbatice şi 

realizează corespondenţe. 

Colorează corect 1- 2 

animale dar greşeşte la 

corespondenţe. 

10. Colorează corect atât 

lunile de toamnă cât şi 

cele de iarnă. 

Colorează corect doar 4 

luni din totalul  de 6. 

Colorează corect doar 

trei luni din totalul de 6. 

11. Uneşte corect toate cele 

5 situaţii. 

Uneşte corect 4 situaţii din 

5. 

Uneşte corect 3 situaţii 

din 5. 

 

COMPETENŢE  SPECIFICE: 

1.1 Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100 ; 

1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-100; 

1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, 

estimări, aproximări; 

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

frecvent la numărare; 

1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice ( termen, total, diferenţă , < , > , = 

+, -) în rezolvarea şi / sau compunerea de probleme. 

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


