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                      „MICUL ȘCOLAR” 
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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 120 de minute. 

 

            I.  Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

  5 p    1. Câte numere de două cifre au suma cifrelor egală cu 6? 

 

       a) 5                     b)6                           c)7                             d) 8 

   

 5 p     2. De câte ori folosim cifra 0 pentru a numerota paginile unei cărți de la pagina 1 

  la pagina 100? 

 

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

 

 5 p  3. Care dintre șirurile de numere de mai jos este ordonat crescător? 

 

       a) 44, 43, 42, 41      b) 57, 52, 56, 55        c)  27, 28, 23, 30     d) 63, 64, 65, 66  

 

 5 p     4. Suma dintre răsturnatul lui 31 și succesorul lui 15 este:   

 

                a) 30                     b) 29                         c)  31                      d) 40   

                    

  5 p    5. Într-o cursă de alergare, Matei a sosit pe locul 25, iar Andrei pe locul 19.  Câte     

   locuri îi despart pe cei doi copii? 

 

        a) 6                        b)7                            c)5                          d) 8 

 

             II.  Completează spațiile punctate cu  răspunsurile corecte: 

  5p 1. Următorul număr din șirul 90; 85; 80; 75 este ………… . 

  5p    2.Vârstele celor 3 purceluși sunt numere pare consecutive cuprinse între 3 și  10.  

        Împreună  cei trei purceluși  au ………....ani. 

  5p    3. Domnul și doamna Cristescu au 3 băieți, fiecare băiat având o soră mai mică. 

    În total, în  familia Cristescu sunt ……… persoane. 

 

Nume_____________________ 

Prenume__________________ 

Şcoala__________________________     

______________________ 

Clasa______________________ 

Îndrumător______________________

_______________________ 



         

  

 

 

 

 

 

 

5p   4.  În urmă cu 2 ani, Irina și Camelia aveau împreună 5 ani. În prezent au împreună   

   …….... ani . 
 

5p   5. Albinuța Zum-Zum și suratele ei merg în șir către stup.  Știind că Zum-Zum este

    a cincea de la sfârșitul șirului  și a șaptea de la început, în șir sunt ...……...       

    albinuțe. 

   

             III.  Scrie rezolvările complete pe spaţiul de mai jos: 

20 p  1. Aflați suma a patru numere impare consecutive dintre care unul este 7. Găsiți 

  toate soluțiile! 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

20 p   2. Când s-a născut Cristina , Adela  avea 7 ani. Acum Cristina are 5 ani. Câți ani vor 

 avea  împreună peste 3 ani ? 
 

 

 

 

   

      SUCCES!  
              

    

        

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



    


