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                      „MICUL ȘCOLAR” 

                            Ediția  a III-a 

                           2 martie 2019 

 

                                   CLASA   I 

 

1. Toate subiectele sunt obligatorii. 
2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
3. Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

 

I. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

 5 p       1.  Numărul format din 7 unități și 3 zeci este: 
  

a. 70                  b. 77                      c. 73                            d. 37 
      

 5 p       2.  Cel mai mare număr natural par format din două cifre identice este: 

           a. 99                   b. 98                         c. 88                           d. 89  
 

 5 p      3.   Revista școlii are 68 de pagini. Cifra 6 s-a folosit în numerotarea paginilor:  
 

      a. de 14 ori          b.  de 16 ori         c.  de 10 ori          d.  de 15 ori                  
 

  5 p      4.  Din suma numerelor 43 și 25 scade cel mai mic număr impar de două cifre. Ai obținut: 

 

                    a. 57                  b. 58                         c. 68                           d. 67                 
              
 5 p        5.  Irina a colorat paginile unei cărți de la pagina 10 până la pagina 20. Irina a colorat:  
 

                 a. 9 pagini           b. 10 pagini              c. 11 pagini                d. 12 pagini   
 

 

                II.    Completează spațiile punctate cu  răspunsurile corecte. 

  5p       1.  Cea mai mare sumă a cifrelor unui număr de două cifre este ……. . 

 

  5p        2. Scrieți toate numerele pare de două cifre diferite care se pot forma cu ajutorul cifrelor 4, 1  

              și 8:  ………………………………………………….   . 

 5p        3.   Cel mai mare număr impar mai mic decât  90 este …….. . 

5p         4.  Acum 2 ani Corina  avea 5 ani. Peste 4 ani ea va avea …… ani. 

5p         5.  Dacă ieri a fost joi, poimâine va fi …………………… 

 

 

 

 

 

Nume_____________________ 

Prenume__________________ 

Şcoala__________________________     

______________________ 

Clasa______________________ 

Îndrumător______________________

_______________________ 

Supraveghetor___________________

_______________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           III. Scrie rezolvările complete pe spațiul de mai jos:   

 20 p    1. Într-o cutie sunt 86 de bile. Dintre acestea 32 sunt albe, 21 sunt galbene, iar restul sunt roșii. 

                Câte bile roșii sunt? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

20 p      2. Dacă ar mai cumpăra 14 mașinuțe, Lucian ar avea cu 5 mașinuțe mai multe decât fratele lui,  

              Radu, care are 25 mașinuțe.  

              Câte mașinuțe are Lucian? 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                   

                                              SUCCES! 

 


