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Fișa 3EVALUARE

1. Completează rândurile tabelului cu numerele care lipsesc:

12 15 19

29 26 22

5 8 12

2. Ordonează crescător şi apoi descrescător numerele: 5, 23, 9, 15, 20, 7, 26, 30, 2 ,10.

3. Numără conform cerinţei: 
a) din 3 în 3, crescător, de la 19 la 29: 

b) din 5 în 5, descrescător, de la 25 la 5:

4. Scrie:

a) numerele mai mari decât 18 şi mai mici decât 24: 

b) numerele pare situate între 21 şi 29: 

c) numerele impare situate între 20 şi 10: 

d) numerele formate doar din zeci, situate între 0 şi 30: 

5. Compară numerele scriind semnele <; =; >:

21 14 10 20 26 7 8 8 15

3 30 10 10 2 27 30 18 9
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Fișa 4 Recuperare 

1. Scrie cu cifre numerele următoare: douăzeci şi şapte, cincisprezece, treizeci, optsprezece, 
douăzeci şi trei, paisprezece:

2. Completează coloanele din tabel:

Predecesorul 22 6 15

Numărul 23 19 21 4

Succesorul 24 11 30

3. Completează numerele care lipsesc:

15 19 10 13

30 24 15 11

4. Compară numerele scriind semnele < ; = ; > :   

24  13  9  9  16  30

12  21  17  30  4  4
5. Scrie :

a) cinci numere mai mari decât 16:

b) cinci numere mai mici decât 30:

c) numerele mai apropiate de 15 decât de 20:

d) cinci numere situate între 18 şi 30:

6. Încercuieşte numerele mai apropiate de 20 decât de 30:

2,   8,   25,   21,   27,   23,   29,   26,   22,   24

7. Descoperă regula de formare a fiecărui şir numeric şi taie numărul care nu respectă regula:

a) 21,   23,   24,   25,   27,   29 ;

b) 27,   24,   21,   19,   15,   12.
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5. Măreşte diferenţa numerelor 888 şi 768 cu suma numerelor 344 şi 105:

6. Micşorează suma numerelor 635 şi 222 cu restul numerelor 500 şi 300:

7. La un magazin s–au adus 365 de pâini şi 184 cornuri.
Pune întrebarea şi rezolvă problema.

Rezolvare:

Răspuns: 

8. Un vânzător de ziare a vândut dimineaţa 231 ziare, iar după–amiază cu 24 mai multe.
Câte ziare mai are de vândut până la 600?

Rezolvare:

Răspuns: 
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Fișa 50RECUPERARE 

1. Calculează:
a) 480 + 240 – 31 = 

b) 568 – 306 + 64 =

c) 16 + 792 – 70 = 

2. Scrie o adunare şi o scădere cu doi termeni, ale căror rezultate să fie numerele: 315, 450

3. Află numărul cu 40 mai mare decât diferenţa numerelor 526 şi 243.

4. Află numărul cu 280 mai mic decât suma numerelor 307 şi 590.

5.Completează tabelele:

Termen 436 125 Descăzut 839 900

Termen 259 160 Scăzător 272 391

Sumă 672 600 Diferenţă 216 647
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6. Află numărul necunoscut:
 a + 353 =78 6    568 – b = 210

x – 460 = 880 – 47 0     143 + y = 659 – 426

7. Într–o seră sunt 535 frezii şi cu 270 mai puţine gladiole.
a) Câte gladiole sunt în seră ?
b) Câte flori sunt în total, în acea seră?

Rezolvare:

Răspuns: 

8. Compune şi rezolvă pe caiet o problemă după desenul următor. Pune întrebarea astfel încât 
să rezolvi problema prin 2 exerciţii.

Răsaduri de vinete  250

Răsaduri de ardei    425
Rezolvare:

Răspuns: 

Schimbă datele numerice, păstrând tema problemei.
Transformă problema, astfel încât să se rezolve printr–o adunare şi o scădere.

Rezolvare:

Răspuns: 
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4. Duminică au vizionat spectacolul teatrului Ţăndărică 90 de persoane, cu 26 persoane mai 
mult decât sâmbătă. Câte persoane au vizionat spectacolul sâmbătă ?

Rezolvare:

Răspuns: 

5. Laurenţiu, Lucreţia şi Letiţia au împreună 32 de ani.Câţi ani aveau ei împreună cu 4 ani în 
urmă? Care va fi suma vârstelor lor peste 5 ani?

Rezolvare:

6. O gospodină a preparat dulceaţă pentru iarnă, 50 de borcane. A umplut 9 borcane cu dulceaţă 
de căpşuni, 16 cu dulceaţă de caise şi restul cu dulceaţă de vişine.Câte borcane cu dulceaţă de 
vişine a preparat gospodina?

Răspuns: 
Rezolvare:

Răspuns: 

* Schimbă datele numerice, păstrând tema problemei.

Răspuns: 

7. Bunica are în ogradă raţe şi porci. Acestea au în total 24 picioare şi 10 capete. Câţi porci are 
bunica?

Rezolvare:

Răspuns: 
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Fișa 69 2. Probleme  
care se rezolvă prin înmulțiri și împărțiri

1. Într-o clasă sunt 3 rânduri de bănci cu câte 8 elevi pe fiecare rând. Din numărul total de elevi, 
15 sunt fetiţe. Câţi băieţi sunt?

Rezolvare:

Răspuns: 

2. Într–un coş sunt 4 mere galbene şi de 5 ori mai multe mere roşii. Câte mere sunt în coş?
Rezolvare:

Răspuns: 

Schimbă datele numerice, păstrând tema problemei.

Răspuns: 

3. Într–un bloc sunt 6 scări cu câte 9 apartamente fiecare, iar în alt bloc sunt 8 scări cu câte 6 
apartamente fiecare. În care bloc sunt mai multe apartamente şi cu cât?

Rezolvare:

Răspuns: 

4. Într-un parc s-au plantat 9 puieţi de brazi şi de 5 ori mai mulţi puieţi de tei. Câţi puieţi au fost 
plantaţi în acel parc?

Rezolvare:

Răspuns: 

5. La o librărie s-au adus 4 cutii cu câte 7 pixuri roşii şi 6 cutii cu câte 8 pixuri albastre. Câte 
pixuri au rămas după ce s-au vândut 19 dintre ele?

Rezolvare:

Răspuns: 
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Fișa 73

1. Compune şi rezolvă probleme după schemele următoare:

175325?

4267274

?900613
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200100?300

2. Compune şi rezolvă probleme pe baza  exerciţiilor de mai jos. :  
  
 a) 65 + 26 = b) 9 2  –  5 8  =  c) 100 – 55 – 17 =

 d) 57 + 43 – 15 = e) 243 – 159 + 25 = f) x + y + z =  

 g) x + y – z = h ) x – y – z = i) 8 x 7 =

 j) 9 x (9 – 5) = k) 60 – 4 x 8 = l) 2 x 3 x 9 =

 m) 36 + (36 : 4) = n) 90 – (32 + 32 : 4) = 

 o) 20 + 20 :2 + 20 : 4 = p) (6 + 14) : 2 =
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Fișa 74Capitolul VIII 
Figuri și corpuri geometrice

1. Desenează:
a) două linii oblice situate deasupra unui triunghi verde;

b) două linii verticale situate între două cercuri roşii;

c) o linie orizontală situată dedesubtul unui pătrat galben;

2. Câte figuri geometrice sunt?

  a)                         b)                          c)                             d)

3. Desenează trei cercuri în interiorul unui dreptunghi:
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4. Desenează două triunghiuri în exteriorul unui pătrat:

5.Colorează:

a) cu portocaliu triunghiurile;

b) cu roşu dreptunghiurile;

c) cu galben pătratele;

d) cu verde cercurile.

6. Realizează un desen în care să foloseşti 4 linii frânte închise, 5 linii frânte deschise, 2 linii 
curbe închise şi 3 linii curbe deschise.
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