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Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră, riglă.

Instrucţiuni pentru elevi:
- Citeşte cu atenţie fiecare enunţ şi efectuează cu acurateţe operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

1. Care dintre numerele de mai jos este impar?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. 601 380

B. 63 801

C. 36 018

D. 30 186

L01

2. Care este cel mai mic dintre numerele de mai jos?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. 700 506

B. 700 560

C. 705 060

L01

D. 705 006

3. Observă exercițiile de mai jos.
Pot fi omise parantezele în exercițiu: da sau nu? Încercuiește răspunsul corect.
a) 624 – (324 + 98) = ?

L012
Da

Nu

b) (584 + 496) : 8 = ?

Da

Nu

4. Indică prin săgetată operația care trebuie efectuată pentru a află:
jumătatea numărului 20

dublul numărului 20

numărul cu 2 mai mic decât 20
L0123

20 + 2

20 – 2

20 × 2

20 : 2

5. Observă forma geometrică desenată mai jos, apoi citește cu atenție fiecare
propoziție. Încercuiește litera A, dacă consideri propoziția adevărată, sau litera F,
dacă o consideri falsă.
• Este un cub. A F
• Este un corp geometric. A F
• Are 4 fețe. A F
• Are 8 vârfuri. A F
• Are 12 laturi. A F

L01
L01
L01
L01
L01

6. Citește cu atenție fiecare propoziție. Încercuiește litera A, dacă o consideri
adevărată, sau litera F, dacă o consideri falsă.
• Cantitatea de făină dintr-un păhar poate fi exprimată în grame. A
• 30 de secunde constituie o jumătate de oră. A F
• Înălțimea unui copac poate fi exprimată în centimetri. A F
7. Calculează în coloniță.
a) 100 459 – 1 653

F

L01
L01
L01

b) 70 × 580

L012
L012
c) 2 903 : 3

L012

8.

Completează cu numerele care lipsesc.
4 000 –

= 400

+ 20 = 20 000

300 000 ×
9.

=0

L02
L02
L02

Descoperă regula de formare a şirului. Scrie numărul următor în caseta rezervată.
4 735

3 725

L02

2 715

10. Scrie în fiecare cerc semnul de comparaţie corespunzător (<, =, >).
1 secol

100 ani

10 dm

1m

L012
L012

5 000 bani

5 lei

200 m

2 km

11. La o fabrică, sucul se ambalează în cutii de aceeași capacitate. Într-o zi, s-au
ambalat 800 de cutii cu suc de mere și 790 de cutii cu suc de prune. În total, suc
de mere era cu 20 de litri mai mult decât de prune. Câți litri de suc erau în fiecare
cutie?
Dacă ai nevoie, fă schema problemei:

Rezolvare cu plan:
L0123

L0123

L01

Răspuns (scurt):

12. Un autobuz a pornit din autogară la ora 9 seara, pe data de 30 noiembrie. Era zi
de vineri. Autobuzul s-a aflat în drum 12 ore.
Completează spațiile rezervate.
• Pe ce dată autobuzul a ajuns la destinație? ...................................................... L01
L01
• Ce zi a săptămânii era? .............................................................................
L01
Ce oră era?.................................................................................................
13. Calculează și completează tabelul.
Cantitatea
(bucăți)
Stegulețe
Ilustrate

4

Prețul
(lei)
9
25

Costul
(lei)
180

L02
L02

14. Un gospodar a vândut la iarmaroc ..... de saci a câte ..... de kilograme de cartofi și
i-au rămas ..... de kilograme de cartofi. Câte kilograme de cartofi a adus L03
gospodarul spre vânzare la iarmaroc?
Completează problema cu date numerice astfel, încât rezolvarea să se efectueze prin
exercițiul: 50 + 30 × 25 = ? (kg)

