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1. Se dau numerele naturale: 5 p

A. 134; B. 241; C. 322; D. 626.

Alege litera corespunzătoare numărului care are cifra sutelor egală cu cifra 
unităților.

2. Alege dacă este adevărat (A) sau (F):   5 p

Avem numărul 3289, unde:

3 reprezintă cifra unităților         (F)

2 reprezintă cifra sutelor             (A)

8 reprezintă cifra miilor               (F)

9 reprezintă cifra zecilor.              (F)            



3. Alege exercițiul corect:   5 p

4. Efectuează următoarele operații matematice

și alege rezultatul corect:   10 p

 134+ 234= 368

 345- 123 = 125

 34 x   4 = 156

 336 :   2 = 145

 1234 <    456

 4567 >  2367

 789 =  1567

 2389 >  7890



5. În dreptul fiecărei țări este scris numărul de locuitori:  10 p

România                                            4 578                 

Ungaria                                              5 123

Bulgaria                                             3 567

Slovacia                                             2 569

Încercuiește în căsuțe dacă enunțul este A (adevărat) sau F (fals) :

România are cel mai mare număr de locuitori.        

Ungaria are cel mai mare număr de locuitori.

Slovacia ocupă ultimul loc.

Bulgaria este pe locul trei din cele patru țări ca număr de locuitori.

6. Ce fel de specie de urși trăiesc în Munții Carpați. Alege varianta corectă: 5 p

A. B. C. D.Ursul Panda Ursul CarpatinUrsul Polar Ursul Buzat



7. La o cantină s-au adus 1 234 kg de pește. La o altă cantină s-au adus 2 945 

kg de pește. Câte kg de pește s-au adus în total la cele două cantine? Alege 

cantitatea corectă de pește adusă la ambele cantine. 10 p

 2 456;

 3 698;

 4 179;

 4 178

8. Bifează variantele corecte! Peștii sunt: 5 p

 Animale vertebrate;

 Animale nevertebrate;

 Trăiesc în mediul subteran;

 Trăiesc în mediul aerian.



9. Alege rezultatul corect: 10 p

2 345- 167 =

1 789 – 789 =

678 + 1 478 =

89 + 890 =

1 000

2 156

979

2 178

10. Alina are 367 de nuci. Ana are cu 67 de nuci mai puține decât Alina. Câte nuci 

are Ana. 

Bifează căsuța care arată câte nuci are Ana. 5 p

123 

434                                                                  

345

567



11. Ce fel de rădăcină are nucul? Bifează varianta corectă: 5 p

 Rădăcină lemnoasă;

 Rădăcină  pivotantă;

 Rădăcină firoasă;

 Rădăcină aeriană.                         

12. Georgel are 324 de flori. Cosmin are de 3 ori mai multe flori decât Georgel. 

Câte flori are Cosmin?

Bifează căsuța care arată câte flori are Cosmin. 2 p

 167

 456

 279

 972



13. Bifează varianta corectă! Planta este alcătuită din: 3  p

 Rădăcină  

 Flori

 Tulpină 

 Floare



14.  Alege litera corespunzătoare citirii corecte a numărului 5 p

A. două mii cinci sute șaptezeci și opt;

B. doisprezece mii trei sute patruzeci și cinci;

C. doisprezece mii trei sute patruzeci și trei;

D. doisprezece mii trei sute cinci.

12 345

15. Apa este un lichid inodor, insipid și............. Alege varianta corectă: 5 p

 Incolor;

 Albăstrui;

 Mirositor;

 Nefolositor.



Felicitări!


