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Fișa  
1 Evaluare inițială (1)

4. Calculează și efectuează proba prin operație inversă:
 34 + 21 =  56 – 24 =  67 + 18 =  42 – 19 = 

 P: __________________ P: __________________ P: __________________ P: __________________

FB B S•••• ••• ••

2. Completează numerele care lipsesc din șirurile de mai jos:
 a) 64 66 68  ;
 b) 78 	 	     74;
 c) 13 	      19    21.

FB B S••• •• •

3. Rezolvă exercițiile următoare:
 a) Așază numerele: 78,  69,  86,  35,  4,  41,  14,  53 în ordine crescătoare.

 b) Scrie numerele care au cifra unităților mai mare decât cifra zecilor:

 c) Enumeră doar numerele pare:

FB B S••• •• •

1. Scrie numerele reprezentate de bile:

FB B S•••• ••• ••

  

Z ZZ ZU UU U
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5. Adevărat sau fals (A/F)?
 52 + 12 = 21 + 25  74 – 29 = 92 – 47 
                      

 76 + 18 = 100 – 6  66 + 11 = 81 –   4 
                      

FB B S•••• ••• ••

FB B S••• •• •

6. Cristiana are 34 de păpuși. Alexandra are cu 7 păpuși mai multe decât Cristiana, iar Daria are cu 6 
păpuși mai puține decât Cristiana.

a) Câte păpuși are Alexandra?

b) Câte păpuși are Daria?

c) Câte păpuși au cele trei fetițe?

Descriptori de performanță:

Calificativ
Item FB B S

I1

Scrie toate numerele  
corect 

Scrie trei numere corect Scrie două numere corect 

I2

Completează corect toate 
numerele

Răspunde corect la două 
subpuncte

Răspunde corect la un 
subpunct

I3

Scrie corect numerele,  
respectând cerința

Rezolvă corect două  
subpuncte

Rezolvă corect o singură 
cerință

I4

Calculează și face proba 
corect

Rezolvă corect trei exerciții Rezolvă corect două 
exerciții

I5

Stabilește corect valoarea 
de adevăr

Rezolvă corect trei exerciții Rezolvă corect două 
exerciții

I6

Rezolvă corect toate  
cerințele

Răspunde corect la două 
întrebări

Răspunde corect la o 
întrebare
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Fișa  
4

Numere naturale în concentrul 0 – 100

Recunoaștere, formare,  
citire, scriere

1. Scrie în primul tabel numerele 50, 62, 17, 91, 82, iar în cel de-al doilea răsturnatele lor. În ultimul 
tabel înscrie vecinul mare pentru fiecare număr dat.

Z U Z U Z U

2. Colorează:
a) cu albastru cifra zecilor: b) cu roșu cifra unităților:

23     18     39     45 12     67     88    44

Compunem și descompunem numărul 32:

3

3

0

2

2 3 2

Z U
3

3

0

2

2

3

3

0

2

2

3. Compune numere, după model:

2

9

9

20 7 10 70 83 40 20 3 6 80
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7. Scrie toate numerele formate din ZU:
a) cu cifra unităților 3;

b) cu cifra zecilor 7.

9. Numără:
a) descrescător de la 81 la 73;

b) crescător, din 3 în 3, de la 41 la 62. 

8. Care sunt numerele cuprinse între 30 și 90, unde cifra unităților este egală cu cifra zecilor?

4. Citește, apoi scrie următoarele numere:

Z U Z UZ U Z U
Z U Z UZ U Z U

6. Descompune în zeci și unități numerele:

12

10 2
36 90

41 52 68

75

5. Start la completat!

4
8

12




