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                      „MICUL ȘCOLAR” 

                                 Ediția  I 

                           16 aprilie 2016 

 

                                     CLASA I 

 

1. Toate subiectele sunt obligatorii. 
2. Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

 

I. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

12 p      1.  De câte ori folosim cifra 3 în scrierea numerelor cuprinse între 0 și 35? 

                  a. 7                         b. 8                     c.  9                        d. 10 

   12 p        2.  Care dintre şirurile de numere de mai jos este ordonat crescător?          

             a.  4, 3, 2, 1          b. 1, 0, 2, 3          c. 7, 5, 9, 8             d. 10, 13, 15, 19 

 12 p        3.  Vârstele celor 3 iezi sunt numere impare consecutive cuprinse între 1 și 9.       

                    Câți ani au ei împreună ? 

 

                   a.  12 ani                  b.  9 ani                c. 15 ani                 d.  19 ani    

 12 p        4.  Ieri am citit jumătate dintr-o poveste, adică  12 pagini. Câte pagini are  povestea? 

             a. 24                       b. 12                     c. 36                       d. 48                      

  12 p       5.  Numărul cu 12 mai mic decât numărul degetelor de la cinci mâini este....... 

             a.  38                      b.  37                 c.  13                       d. 14 

 

 8 p        6.  Corina se află la ora de educație fizică pe locul 10 în șir, fie că se numără de la început   

                   sau de la sfârșit. Câți elevi sunt în șir? 

 

            a. 20                       b.  18                   c.  21                       d.19 

 

   8 p        7.  Spiridușul verde  avea 5 ani  acum 5 ani. Câți ani va  avea  peste 5 ani? 

           a. 10 ani                b.  20 ani              c.  15 ani                d.  25 ani 

    

8p            8.   Află descăzutul, știind că scăzătorul este predecesorul nr. 13, iar diferența este  

 răsturnatul scăzătorului. 

   a.  55                       b.  33                     c.   44                      d. 22 

 

 

 

Nume_____________________ 

Prenume__________________ 

Şcoala__________________________     

______________________ 

Clasa______________________ 

Îndrumător______________________

_______________________ 

Supraveghetor___________________

_______________________ 



 

 

 

 

 

 

  8p         9.   Mihai are 23 de cărți. Dacă Victor ar mai primi 8 cărți, el ar avea cu 5 mai puține decât 

                      Mihai. Câte cărți are Victor? 

    

                   a. 26                       b. 10                         c.  18                       d. 36 

 

 8p       10.   Într-un coș sunt fructe: mere, pere și gutui, în total 30 de fructe. Știind că 12   fructe nu  

                   sunt pere, iar numărul gutuilor este cu 16 mai mic decât numărul perelor, aflați câte mere  

                   sunt. 

 

                a.   10                     b.  18                           c.   2                      d. 12 

       

II. PROBA DE BARAJ 

              Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos. 

                       Ion are 50 de baloane roșii și galbene. El face schimb cu colegul său de  bancă  astfel: 

           dă 14 baloane roșii pe 7 baloane galbene. După ce a făcut  schimbul,  Ion are 17 baloane roșii.  

   Câte baloane galbene are acum? 

 

                  

                

           
                                              

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCES!  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          


