
405 

........ ........ ........

. 

300 

……

. 

…… …… 

Nume:_____________________________                                                              Data:____________________                                                   

 

         

TEST DE EVALUARE -Matematică , clasa a III- a 

 

Prof.înv.primar : Udrea Mariana 

Şcoala Gimnazială “Ion Basgan”, Focşani 

 

1. Scrie:                                                                                                                                                      6p 

a) cu cifre numerele:                             b) cu litere numerele: 

optsprezece - ....................                          17- ............................................................................. 

sapte sute opt - ..............                           490- ........................................................................... 

trei sute doisprezece- ...........                   757- ........................................................................... 

 

2. Scrie numerele naturale :                                                                                                                    11 p                                                                               

a) de la  599 până la 607 

.......................................................................................................................................... 

b)  cuprinse între 104 și 93 

.......................................................................................................................................... 

      c) pare cuprinse între 251 şi 239 

.......................................................................................................................................... 

 

3. Precizează câte sute, zeci şi unităţi sunt în fiecare număr:                                                                  3 p 

                                           

4. Compară perechile de numere, folosind semnele <, > sau = :                                                                 6 

p 

  27 ..........  72                        871..........817 

 104..........401                        699..........799 

  486.........486                        317..........213 

 

5. Calculează:                                                                                                                                                12 p 

  18 + 13=  …………          66 - 46 =…………           8X 4=...............          64 : 8=............ 

689 + 46=………….           53 - 48 =…………           9 X 8=...............          54 : 9=............. 

278 +665=…………         541-382 =………....           4 X 7=...............          27 : 3=.............. 

 781 

……. …….. ……. 



  

6. Efectuează:                                                                                                                                                11 p 

     2 x 6 + 3 = ______________________________________________________________________________  

81: 9 + 3 x 4 =___________________________________________________________________________ 

3 x 8 : 6 x 2 =____________________________________________________________________________ 

    (185+149) - 5 x 3 =________________________________________________________________________ 

 

     7. Află numărul necunoscut:                                                                                                                      12 p  

 

a + 215 = 540                     b – 121 =  359                        c x 3=  27                         56 : d = 7 

______________               ________________           _____________              ______________ 

______________               ________________           _____________              ______________ 

______________               ________________           _____________              ______________ 

 

      8. Colorează pentru a reprezenta  jumătatea și sfertul. Scrie fracția pentru fiecare situație.                   3 

p 

 

 

 

 

 

 

 

    9. Adevărat sau fals (A sau F) ?                                                                                                                   3 p 

 

a) Pătratul are patru laturi de lungimi egale. _____ 

b) Triunghiul are patru laturi. ____ 

c) O oră are 60 de minute. _____ 

d) Ziua are 25 de ore . _____ 

e) Unitatea de măsură pentru lungime este kilogramul ___ 

f) Capacitatea vaselor se măsoară în litri ____ 

 

    10.  Ce pachete de unt vei alege pentru a cumpăra de la supermarket 500 grame ?                                 3 p  

 

 

1.  

2.  
200g 

150g 175g 
50g

gg 

250g 100g

g 



 

     11.  La diferența numerelor 507 și 248 adaugă câtul numerelor 54 și 6.                                                6 p 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

    12 .Rezolvă problemele:                                                                                                                             14 p 

 

a) Irina are 136 cărţi cu poezii şi cu 49 mai multe cărţi cu poveşti. El donează bibliotecii unei şcoli 85 din 

cărţile sale.  

      Câte cărţi mai are Irina? 

Rezolvare: 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

   b) Irina avea 100 lei. A cumpărat 5 pixuri , preţul unui pix fiind de 4 lei şi 6 genţi , preţul unei genţi fiind 

de 9 lei. 

 Câţi lei i-au rămas Irinei? 

       

Rezolvare: 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

Oficiu -10p 

Total: 100p 

 

 



 

PROBĂ DE EVALUARE - Matematică –clasa a III-a 

 

Competențe specifice : 

1.1. Scrierea, citirea si formarea numerelor până la 1000 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 - 1000 

1.4. Efectuarea de adunări si scăderi, mental si în scris, în concentrul 0-1000 

1.5. Efectuarea de înmulțiri în concentrul 0-100 prin adunări repetate 

1.6. Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (sumă, produs, factorii unui produs,  <, >, =, +, -, x) 

în rezolvarea si/sau compunerea de probleme 

2.2. Evidențierea unor caracteristici simple specific formelor geometrice plane și corpurilor geometrice 

identificate în diferite contexte 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau 

regularități din mediul apropiat 

 5.2. Rezolvarea de probleme 

 

Descriptori de performanţă: 

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

 I1   Scrie corect cu cifre / 

litere 5-6 numere date  

Scrie corect cu cifre / 

litere 3-4 numere date 

Scrie corect cu cifre/ 

litere 1-2 numere date 

I2 Scrie corect numerele 

cuprinse în intervalele 

date. 

Scrie corect cel puţin 

câte 5 din numerele 

cuprinse în interva- 

lele date. 

Rezolvă corect punctul a 

sau b. 

I3 Precizează corect pentru 

fiecare număr toate 

ordinele S, Z, U . 

Precizează corect 

pentru două numere 

toate ordinele S, Z, U 

Precizează  corect doar 

pentru un număr 

ordinele S, Z, U. 

I4 Compară corect 5- 6 

perechi de numere date. 

Compară corect 3-4 

perechi de numere date 

Compară corect 1-2 

perechi de numere date. 

I5 Rezolvă corect 10-12  

exerciţii.  

Rezolva corect  7-9 

exerciţii . 

Rezolva corect 3- 6 

exerciţii .  

I6 Calculeaza  corect 4 

exerciții, respectând 

ordinea efectuării 

Calculeaza  corect 2-3 

exerciții, respectând 

ordinea efectuării 

Calculeaza  corect 1 

exercițiu, respectând 

ordinea efectuării 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluare finală 

 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect 8– 13 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 6 – 7 itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect 4– 5  itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
SUFICIENT 

operațiilor. operațiilor. operațiilor. 

I7 Află corect valoarea 

termenilor necunoscuţi. 

Află corect valoarea a 

2-3 termeni 

necunoscuţi. 

Află corect valoarea a 

unui termen necunoscut. 

I8 Colorează corect 

jumătatea, sfertul și 

scrie cele două fracții (4 

sarcini). 

Rezolvă corect 2-3 

sarcini. 

Rezolvă corect doar o 

sarcină. 

I9 Stabilește corect 

valoarea de adevăr 

pentru 5 afirmații date. 

Stabilește corect 

valoarea de adevăr 

pentru 3-4 afirmații 

date. 

Stabilește corect valoarea 

de adevăr pentru 1-2  

afirmații date. 

I10 Identifică corect acele 

pachete de unt care 

însumează în total 500 g. 

 

---------------------------- 

Greșește selectarea 

pachetelor (mai multe / 

mai puține ). 

I11 Rezolvă corect o 

problemă cu trei 

operaţii; scrie 

rezolvarea sub forma 

unui exercițiu cu 

paranteze. 

Rezolvă doar 2 

operaţii; scrie 

rezolvarea sub forma 

unui exercițiu cu 

paranteze cu greșeli. 

Rezolvă corect o doar o 

peraţie; nu scrie 

rezolvarea sub forma 

unui exercițiu cu 

paranteze. 

I12 Rezolvă corect două 

problemă cu trei 

operaţii; scrie 

rezolvarea sub forma 

unui exercițiu cu 

paranteze. 

Rezolvă corect două 

problemă cu două 

operaţii 

Rezolva corect doar o 

operație 



 

 

CENTRALIZARE  PE  CALIFICATIVE  CLASA a III-a  

 

Nr. 

elevi 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12(a) 

I13 

(b) 

Cfinal 

Califi-

cativ 

FB               

B               

S               

I               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


