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►1. Scrieţi cuvintele potrivite.
 Sistemul Solar este format din:  _________,   
___  planete care se rotesc în jurul lui, sateliţi 
naturali ai acestora şi alte corpuri cereşti 
(______________  şi _________). Soarele este o 
_______ care asigură _______________ şi ener-
gia planetelor din jur.  

(opt, Soare, asteroizi, comete, stea, căldura)

►2. Completaţi pe axă numerele care lipsesc.  

►3. Toate numerele naturale consecutive cuprinse între  100 şi 88 sunt:

►4. Încercuiţi cifra zecilor: 25; 78; 14; 
50; 17; 31; 92.

►5. Subliniaţi numerele impare: 
21, 32, 35, 47, 56, 99, 84, 73.

►7. Identificaţi vecinii numerelor.

►8. Găsiţi regula şi completaţi şirurile de numere.

►6. Scrieţi numerele:
  a) pare cuprinse între 36 şi 50; 

Numerele naturale de la 0 la 100
Recunoaştere, formare, citire, scriere
Numere pare şi impare 
Sistemul Solar, planete

 

Săptămâna 1. Unitatea de învăţare Toamna. Unitatea tematică Începe școala!
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Marte

VenusMercur

90 95 9991

  b) impare cuprinse între 60 şi 78.

  66   42   20   45 

  80   81   89   99 

 33, 36, 39,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
 40, 42, 44,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
 35, 40, 45,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
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►1. Precizaţi dacă afirmaţiile următoare sunt adevărate sau false.
   Mişcarea Pământului în jurul propriei axe (mişcarea 
de rotaţie) contribuie la succesiunea zilelor şi a nopţilor.
    Ziua este formată din 42 de ore.

   O rotaţie completă a Pământului în jurul Soarelui 
durează un an. Acesta primeşte căldura în mod diferit de la Soare 
în funcţie de poziţia sa, contribuind la formarea anotimpurilor.
 ►2. Ştiind că lumina Soarelui influenţează viaţa omului, daţi patru exemple de activităţi pe care le 
poate face omul în momente diferite ale zilei.  

►4. Comparaţi numerele.

►5. Rotunjiţi la zeci numerele date.

►6. Baraţi cu o linie ce nu se potriveşte.  

Numerele naturale de la 0 la 100
Compararea, ordonarea şi rotunjirea 
numerelor naturale de la 0 la 100 
Soarele şi Pământul

 

axa
zi

noapte

  b) mai mari decât 45 şi mai mici decât 55;

  c) mai mari decât 42 şi cel mult egale cu 50;

  d) mai mici decât 50 şi mai mari decât 39.

►3. Scrieţi numerele:
  a) care lipsesc de pe axa dată; 

40 4941

75 95 34 3323 22 22 2580 80 100 98

 32 2      54 2      18 2      57 2     
 75 2       21 2   96 2   84 2 

   Soarele este cel mai mic/mai mare corp din Sistemul Solar. 
    Luna este/nu este singurul satelit natural al Pământului.
    Cea mai mare sursă de energie nu este/este Soarele.                   
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►1. Completați cu succesorul şi predecesorul următoarelor numere.

►2. Numerotaţi corespunzător, ţinând cont de rolul pe care îl are fiecare 
parte componentă a plantei.  

►4. Aflaţi toate numerele naturale de 2 cifre cu cifra zecilor egală cu cea a unităţilor.

►5. Scrieţi numerele naturale cuprinse între 27 şi 56, care conţin cifra 2.

►6. Care sunt numerele până la 80, formate din zeci şi unităţi, care au suma cifrelor 9?

►7. Scrieţi numerele 11, 26, 82, 53, 90, 34, 2 în ordine crescătoare, apoi descrescătoare.

►8. Din şirul de numere de mai jos încercuiţi-le pe acelea care pot fi rotunjite la 60.  

►9. Continuaţi numărătoarea cu câte 4 numere.

Numerele naturale de la 0 la 100
Părţile componente ale plantelor şi 
rolul acestora

 

►3. Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de: 
 a) gheaţă, căldură şi lumină 
 b) apă, lumină şi căldură 
 c) soare, apă, frig şi întuneric 
 

          49      51          75   99       31           60

 Formează fructul.

 Prepară hrana.

 Fixează planta în pământ.

 Conduce apa şi substanţele 
hrănitoare.

 Reprezintă fructul plantei.

55   60   65             4     8   12        
100   98   96       	  74   76   78       

55,  65,  56,  64,  54,  62,  59,  57,  61

1 4

2

3 5
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1/1.1
FB B S I

2/1.2
FB B S I

3/1.2
FB B S I

4 /2.2
FB B S I

5/2.2
FB B S I

6/3.1; 1.3
FB B S I

Numerele naturale de la 0 la 100  
Figuri și corpuri geometrice 
Corpul omenesc – rolul organelor interne  

Testul nr. 1
Evaluare cu autocontrol

CALIFICATIV
 

►1. Numerele de la 90 la 60 care au cifra unităţilor 4 sunt:
 a) 74, 84, 94       b)  44, 54, 84      c)  84, 74, 64

►2. Numerele naturale impare, de 2 cifre diferite, care se pot forma cu ajutorul cifrelor 1, 2, 3, 4 
sunt:
 a) 11, 13, 21, 31, 43, 41   b ) 12, 14, 22, 24, 32, 34        c) 13, 21, 23, 31, 41, 43

►3. Mulţimea numerelor naturale care puse în locul lui „n“, fac adevărată scrierea 72 < n < 76 este:
 a) 71, 73, 75         b) 72, 73, 74         c)  73, 74, 75

►4. Scrieţi câte figuri geometrice sunt din fiecare fel.

 a) ....... pătrate     b) ........ dreptunghiuri  c) ......... cercuri

►5. Completaţi cu denumirea fiecărui corp geometric.

 a) ...................   b) ...................    c) ...................  d) ...................

►6. a) Realizaţi corespondenţa dintre organul intern ilustrat şi rolul acestuia.                                     

       

 

 b) Ordonaţi crescător, apoi descrescător numerele de pe imagini.

36

17 45 39 20

FB B S
17 răspunsuri corecte 13 răspunsuri corecte 9 răspunsuri corecte

• Asigură circulaţia sângelui.

• Coordonează întreaga activitate.

9 – 6• Au rol în respiraţie.

• Elimină substanţele toxice.

• Prelucrează hrana.
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►1. Localizaţi, cu sprijin, pe harta României lanţul Munţilor 
Carpaţi şi coloraţi-i folosind culoarea specifică.
 

►3. Descompuneţi numerele date:
  a) în zeci şi unităţi;

►4. Indicaţi prin săgeţi rezultatele exerciţiilor.

►5. Alegeți din lista de mai jos termenii potriviți pentru a completa propozițiile.

►6. Comparaţi rezultatele cu numerele date, apoi completați picăturile de ploaie cu semnul potrivit.
 

  b) într-o sumă de zeci şi unităţi.

►2. Notaţi afirmaţiile următoare cu adevărat (A) sau fals (F).

 Relieful României este format din munţi, dealuri, câmpii.

 Munţii Carpaţi nu ocupă a treia parte din suprafaţa ţării.

Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100 
cu şi fără trecere peste ordin
Pământul. Forme de relief: muntele

 

 Muntele este cea mai înaltă formă de relief, cu aspect stâncos, pante abrupte şi văi.

53 8540 6871 9239 14

  4   5  =   5   3  =   6   0  =   9   8  =

 12 + 38       50   45 + 45        91    8 + 79 94 

 53 + 29       65             34 + 57                52  37 + 19 87
 
 19 + 46       82   28 + 24        90  56 + 38 56

   În natură, apa se găseşte în stare __________________________________________ .

   Trecerea apei dintr-o stare în alta face să apară: ________________________________
___________________________________________________________________________ .

(norii, ceaţa, lichidă, ploaia, grindina, roua, solidă, bruma, zăpada, gazoasă, poleiul)

  68 + 17        84     38 + 38        33 + 53        95        68 + 27

Săptămâna 2. Unitatea de învăţare Toamna. Unitatea tematică Pământul
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►1. Localizaţi, cu sprijin, dealurile pe harta 
României şi coloraţi corespunzător.
 

►5. a) O ridicătură a scoarţei pământului cu aspect de culmi alungite sau cupole rotunjite este  
....................................., mai puţin înalt decât muntele. 
  b) Calculaţi şi verificaţi prin probă, apoi coloraţi desenul. 

►6. a) La o rezervaţie s-au adus 95 de animale. Dintre acestea, 19 sunt zimbri, 29 sunt urşi bruni, 
iar restul sunt căprioare. Câte căprioare s-au adus?  

►4.  a) Aflaţi numerele cu 19 mai mari decât: 22, 35, 47.
                             
   b) Găsiţi numerele cu 35 mai mici decât: 53, 94, 55.
                             
     c) Cu cât este mai mare diferenţa numerelor 62 şi 28 decât suma numerelor 9 şi 18?
               
               

►2. Baraţi cu o linie rezultatele care nu sunt co-
recte.

►3. Comparaţi, completând florile cu semnul 
de relație potrivit.    

Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100
cu şi fără trecere peste ordin
Forme de relief: dealul

 

76 – 59 =   19        17       27 

84 – 67 =   17        21       24       

 72 – 41 – 18 =   23      13      14

68 – 17  41     38 + 28  33 + 33

  55  94 – 32

 78 – 59 =          32 – 18 =     51 – 37 = 

 b) Compuneţi pe caiet enunţul unei probleme după exerciţiul     87 – (38 + 6) =   . 
Rezolvaţi-o în mai multe moduri, cu plan.
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►1. Localizaţi, cu sprijin, pe harta României 
câmpiile şi coloraţi corespunzător.
 

►5. Aflaţi:
a) un număr necunoscut, dacă suma dintre acesta şi 38 este 85;
               
          
b) descăzutul, dacă scăzătorul este 34, iar diferenţa este 38;
               
              
c) scăzătorul, dacă descăzutul este 88, iar diferenţa este 49.
               

►6. Ajutaţi-o pe Elena să completeze tabelele.

►4.  Asociați plantele şi animalele cu formele specifice de relief.      

►2. a) Forma de relief mai joasă decât mun  tele şi 
dealul, netedă sau ondulată este ........................... .
  b) Enumeraţi, oral, 3 plante cultivate şi 3 ani-
male de la câmpie care au blană ori pene. 
 ►3. Aflaţi termenul necunoscut în fiecare caz:  

Aflarea numărului necunoscut
Forme de relief: câmpia  

67 + x = 94
x = 
x = 

x – 37 = 36
x = 
x = 

78 – x = 41
x = 
x = 

a 37 46 68 45
b 23 23 29 8

a + b
a – b

a 74 86
b 48 36

a + b 94 77
a – b 53 55

• iepurele, mistreţul, vulpea, lupul, căprioara, șoarecele, cârtiţa, fazanul, cucul, cio-
cârlia, prepeliţa, barza, mierla, vrabia
• teiul, salcâmul, macul, cicoarea, păpădia, coada-șoricelului, mușeţelul, tufe, ierburi

• ariciul, mistreţul, vulpea, lupul, veveriţa, mierla, privighetoarea, cucul 
• stejarul, fagul, mesteacănul, măceșul, cornul, socul, cătina, viţa-de-vie, pomii fructiferi

• mistreţul, lupul, cerbul, ursul carpatin, râsul, capra neagră, vulturul, cocoșul-de-munte
• bradul, pinul, molidul, toporașul, floarea-de-colţ, papucul-doamnei, bujorul-de-munte

67 + 94
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►1. Aflaţi: 
 a) suma numerelor 37 şi 29;    
 b) diferenţa numerelor 75 şi 48;  
 c) numărul cu 26 mai mare decât 54;   
 d) numărul cu 18 mai mic decât 33. 

►2. Numiţi plantele şi animalele din imagini. Ordonaţi descrescător rezultatele obţinute: 

►3. Aflaţi termenul necunoscut din fiecare relație.

►5. La suma numerelor 47 şi 27, adăugaţi diferenţa numerelor 52 şi 35. 
 

►6. a) Un sat de munte are 27 de elevi la ciclul primar şi cu 15 mai mulţi la gimnaziu. Câţi elevi 
de gimnaziu locuiesc în acel sat de munte?
 

►4. Grupați convenabil pentru a calcula mai uşor.

Adunarea şi scăderea numerelor naturale 
de la 0 la 100, cu/fără trecere peste ordin  

57 – 28 = 43 – 15 = 34 + 19 = 77 – 29 = 24 + 37 =  

 a + 47 = 75   b – 35 = 59   87 – c = 38
 a =   b =   c =  
           a =    b =     c =  

11 + 18 + 7 + 10 + 13 + 12 + 19 =

 b) Transformaţi problema de mai sus într-o problemă cu două operaţii, adăugând întrebarea. 

R:*E:
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