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                                   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.  4 zeci și 5 unități, împreună cu 3 unități și 2 zeci formează numărul: 
  

a. 77                  b. 95                      c. 86                            d. 68 
      

 5 p       2.  Cifra zecilor numărului 81 este: 

           a. 8                   b. 1                         c. 80                           d. 10  
 

 5 p      3.   Suma numerelor pare scrise cu o cifră este mai mică decât suma numerelor impare mai  

                  mici decât 11 cu:  
 

       a. 2                   b.  4                         c.  5                            d.  6                
 

  5 p      4.  Dacă micșorezi suma numerelor 29, 25 și 37 cu cel mai mare număr par mai mic decât 60  

                  vei obține numărul: 
 

                    a. 34                  b. 33                         c. 35                          d. 31                 
              
 5 p        5.  Într-o cutie sunt 15 bile albe și 18 bile roșii. Numărul minim de bile pe care trebuie să le  

                   extragă Gigel, fără a se uita, pentru a fi sigur că a extras cel puțin o bilă albă este:  
 

                 a. 16 bile             b. 19 bile                c. 15 bile                     d. 18 bile   
 

 

                II.    Completează spațiile punctate cu  răspunsurile corecte. 

  5p       1.  Completează șirul cu încă două numere 5, 84, 10, 81, 15, 78,  ……, …….  . 

  5p        2. În figura alăturată sunt ….. dreptunghiuri.  

  

 

 

 5p        3.   Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 38 și obțin ca rezultat suma dintre numărul 34  

                   răsturnatul său. M-am gândit la numărul:  …….. . 
 

5p         4.  Măriuca are 51 de timbre. Dintre acestea 18 timbre sunt cu animale, 15 timbre sunt cu  

                păsări, iar restul sunt cu flori. Măriuca are ………timbre cu flori. 
 

 

Nume_____________________ 

Prenume__________________ 

Şcoala__________________________     

______________________ 

Clasa______________________ 

Îndrumător______________________

_______________________ 

Supraveghetor___________________

_______________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5p         5.  Elevii clasei I A intră în clasă unul după altul. Ioan este al nouălea elev care intră în clasă,  

                  iar, dacă numărăm de la ultimul elev care intră în clasă este al șaptesprezecelea. În clasa I A  

                 sunt ……..elevi 

 

          III. Scrie rezolvările complete pe spațiul de mai jos:   

20 p    1.        Dacă Ana ar mai avea 27 de lei, ar avea cât Radu, care are cu 35 de lei mai puțin decât   

             cei 91  de lei ai lui Mihai.  

                     Câți lei are Ana? 

Rezolvare: 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                   R:      
 

20 p      2.     Petru dăruiește prietenilor săi, Dan, Horia, Alex și David câte 9 abțibilduri. Lui i-au mai  

           rămas tot atâtea abțibilduri câte a dat în total prietenilor săi.  

                     Câte abțibilduri a avut Petru la început? 

Rezolvare: 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                   R:      
                   

                                              SUCCES! 

 


