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1. Ce înţelegi prin  „< ” ? 

a) plus   b) mai mare      c)  mai mic           d) egal 

 

2. Alege scrierea corectă a numărului 18: 

a) optisprezece    b) optesprezece   c)  optsprăzece            d) optsprezece 

 

3. Câte numere sunt cuprinse între  55 şi 65? 

a) 8       b) 9       c)  10            d) 11 

 

4. Vecinii răsturnatului lui 57 sunt: 

a) 56; 58     b) 58; 59      c)  74; 76           d) 76; 74 

 

5. Scrie numărul a cărui unitate este cu doi mai mică decât cel mai mare număr impar şi a 

cărui zece este cu trei mai mare decât cel mai mic număr par. 

a) 37      b) 23       c)  90            d) 39 

 

6. În povestea „Ridichea uriaşă”, bunicul a încercat să scoată ridichea. Nu a reuşit şi au 

venit bunica, nepoata, căţelul, pisica şi şoricelul. Câte picioare sunt în total? 

a) 6       b) 20       c)  16            d) 18 

 

7. „Scufiţa – Roşie avea în panerul cu nuiele  

Cinci plăcinte, opt chiftele şi treizeci de bombonele 

În total v-aş întreba, câte bunătăţi avea ?” 
 

a) 43       b) 13     c)  38             d) 35 

 

8.  Proba  operaţiei  60 – 28 = ......  este : 

b) 42 + 28       b) 60 – 32     c)  28 – 60             d) 60 + 28 

 

9. Dacă  a = 93;   b = 56   şi   c = 48;  atunci   a – b + c = 

a) 89     b) 85       c)  75            d) 37 

Numele: ............................................ 
  

Prenumele: ........................................ 
 

Şcoala: .............................................  

.......................................................... 
  

Învăţătoare:......................................... 
  

Judeţul :.............................................. 



 

10.  Mâine va fi vineri, 20 februarie.  Ieri a fost: 
 

a) duminică, 22 februarie     

b)  joi, 21 februarie    

c) miercuri, 18 februarie      

d) sâmbătă, 19 februarie 

 

 

11.   Completează cu răspunsul corect: 

      Noi suntem în luna________________.  

     Ea este una dintre lunile anotimpului ______________________. Celelalte 

  două luni ale acestui anotimp sunt: _____________ şi __________ . 

 

12.  La diferenţa numerelor 46 şi  29 adaugă suma lor.  

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

13.  Compune o problemă care se rezolvă prin două operaţii.  

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 




