
TEST  DE    EVALUARE 

                                                                  Prof.înv.primar Ţurcanu-Samara Carmen 

                                                                  Şcoala Gimnazială “Spiru  Haret” Olteniţa,jud. Călăraşi 

 

Obiectul:Matematică 

Clasa: aIIa 

Capitolul:Numere naturale în concentrul 0-1000 

Competenţe derivate/ obiective operaţionale 

• să scrie cu cifre numere naturale din concentrul 0-1000; 

• să scrie numere naturale din concentrul 0-1000 care îndeplinesc anumite cerinţe; 

• să compare numere naturale în diferite contexte; 

• să formeze cu cifre date numere formate din  sute,zeci,unităţi; 

• să ordoneze crescător numere naturale; 

• să continue şirul cu patru numere după ce descoperă regula; 

Itemi: 

I1-Scrie cu cifre numerele: 

a) treizeci şi patru.................................; 

b) cinci sute doisprezece……………...; 

c)o sută nouăzeci………………………; 

d)nouăzeci şi trei...................................; 

I2-Observă  numerele: 

360    402     961     732     475    464     890     52     96 

Scrie: 

a) numai numerele care au cifra unităţilor 2; 

b) numai numerele care au cifra zecilor 6; 

c)numai numerele care au cifra sutelor 4; 

I3-Completează cu semnul potrivit: 



527 503              604 644 

311   511             953         899 

I4-Completează  cu cifra potrivită: 

3…7=3…7                                      613=6… 

975>9…5                                       …45<4…5 

I5-Scrie toate numerele formate din sute,zeci şi unităţi,care se pot forma cu cifrele 

4,1,9.Ordonează-le apoi crescător. 

…………………………………………………………………………..; 

…………………………………………………………………………..; 

I6-Subliniază cu o linie numerele mai mari decât 610 şi mai mici decât 800. 

     

 

I7-Continuă şirul cu încă patru numere: 

a) 600, 610,…, … ,…,…, 

b) 475, 470, …, …, …, …, 

DESCRIPTORI  DE PERFORMANŢĂ: 

             FB                 B                 S 

-scrie corect cu cifre numerele 
naturale de la I1 

-scrie corect cu cifre numerele 
naturale de la I1(a,b,c) 

-scrie corect cu cifre numerele 
naturale de la I1(a,b) 

-scrie corect toate numerele care 
îndeplinesc cerinţele de la I2 

-scrie corect numerele care 
îndeplinesc  cerinţele de la 
I2(a,b) 

-scrie corect numerele care 
îndeplinesc cerinţele de la I2(a) 

-compară corect toate numerele 
naturale de la I3 

-compară corect numerele 
naturale de la I3(3 solutii) 

-compară  corect numerele 
naturale de la I3(1 solutie) 

-găseşte toate soluţiile  la I4 -găseşte 3 soluţii la I4 -găseşte o soluţie la I4 

-formează şi ordonează corect 
toate numerele găsite la I5 

-formează şi ordonează  corect 4 
numere găsite la I5 

-formează şi ordonează  corect 3 
numere găsite la I5 

-indică corespunzător numerele 
de la I6 

-indică corespunzător  4 numere 
de la I6 

-indică corespunzător 2 numere 
de la I6 

-continuă  corect şirul cu 4 
numere 

-continuă corect şirul cu 3 
numere 

-continuă corect şirul cu 2 
numere 

 

609 656 801 613 783 538 515 843 622 658 



 


