
TEST DE EVALUARE MEM 

CLASA I 

                                                                                        

Prof. înv. primar FEDIUC LILIANA 

                                                                                       Școala Gimnazială ”Ion Luca 

Caragiale” Tulcea, jud. Tulcea 

Rezolvă cu atenție cerințele și încercuiește răspunsul corect: 

1. Rezultatul adunării se numește: 

a.   termen 

b.   sumă 

c.  diferență 

2. Dublul numărului 28 este: 

a.   56         

b.   54   

c.   46 

                              

3. Corpurile cad pe pământ datorită: 

a.   forței de frecare 

b.   forței gravitaționale 

4. În centrul Sistemului Solar se află: 

a.   Pământul 

b.   Soarele 

c.   Luna 

5. Monica pleacă luni într-o excursie, pentru patru zile. Se va întoarce: 

a.   joi 

b.   vineri 

c.   sâmbătă 

6. Maria are 7 ani iar Silviu are 3 ani. Câți ani va avea Silviu atunci când Maria va 

împlini 18 ani? 

a.   11 ani 

b.   14 ani 

c.   18 ani 

                              

                              

                              

7. Roua se formează în anotimpul: 

a.   primăvara 

b.   vara 

c.   toamna 

8. Organele interne sunt protejate de: 

a.   cutia toracică 

b.   cutia craniană 

 



9. Calculează: 27 + 35 – 13. Rezultatul este: 

a.   39 

b.   62 

c.   49 

                              

                              

10. Dacă: a + 28 = 51, numărul a este: 

a.   23 

b.   79 

c.   17 

                              

                              

                              

11. Într-o clasă sunt 14 fete iar băieți cu  4 mai mulți. Câți copii sunt în clasă? 

a.   21 

b.   30 

c.   32 

                              

                              

                              

12. Balena este: 

a.   un pește uriaș 

b.   un mamifer marin 

13. Suma vecinilor numărului 36 este: 

a.   70 

b.   72 

c.   66 

                              

14. Dacă adunăm numărul 26 cu răsturnatul său obținem: 

a.   66 

b.   77 

c.   88 

                              

15. Din numărul 73 scade răsturnatul acestuia. Rezultatul este: 

a.   34 

b.   35 

c.   36 

                              

16. Ștefania face până la școală 16 minute cu metroul, 32 de minute cu tramvaiul și 20 de 

minute cu autobuzul. Pentru a ajunge mai repede, va alege: 

a.   tramvaiul 

b.   metroul 

c.   autobuzul 



18. Cel mai bun prieten al omului este: 

a.   câinele 

b.   calul 

c.   pisica 

19. Coniferele au frunze: 

a.   late 

b.   ascuțite 

c.   galbene 

20. Sergiu avea în pușculiță 87 de lei. El a cumpărat o carte cu 25 lei și un roboțel cu 16 

lei. Câți lei mai are în pușculiță? 

a.   29 lei 

b.   31 lei 

c.   46 lei 

                              

                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grila de răspunsuri corecte: 

1. – b 

2. – a 

3. – b 

4. – b 

5. – a 

6. – b 

7. – b 

8. – a 

9. – c 

10. – a 

11. – c 

12. – b 

13. – b 

14. – c 

15. – c 

16. – b 

17. – a 

18. – b 

19. – c  

 


