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1. Rezolvă sarcinile:

a) Care este cel mai mare număr ce se poate scrie cu cifrele romane I, V și X (poți repeta

cifrele)? ................................................................................ 

b) Scrie fracția reprezentată de părțile colorate:

c) Reprezintă printr-un desen fracția .

d) Așază, în ordine crescătoare, fracțiile:  ; ; ; ; .

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

2. Cu cât este mai mare predecesorul celui mai mic număr de 4 cifre diferite decât succesorul

celui mai mare număr de trei cifre identice?

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

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

3. Efectuează:

3 881 + 2 974 =  195 x   4 =  273 x 38 = 

8 003 – 2 738 =  48 x 25 =  72 : 8 : 3 = 

4. Află descăzutul, știind că scăzătorul este produsul numerelor 223 și 7, iar diferența este

reprezentată de suma acelorași numere.

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

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

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

5. Efectuează, respectând ordinea efectuării operațiilor și semnificația parantezelor:

a) 1 234 – 5 x 5 = b) 72 x 3 + 81 : 9 x 12 = c) 1 000 – ( 56 : 7 + 28 x 2) =

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

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

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

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

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

Clasa a III-a 

Test de evaluare sumativă 

Nume

Data



MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor

2

6. Află:

a) Cât măsoară perimetrul unei grădini de formă pătrată cu latura de 15 m.

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

b) Care este lungimea unei curți de formă dreptunghiulară care are perimetrul de 204 m și

lățimea de 48 m.

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

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

c) Cât măsoară  din gardul care împrejmuiește un teren în formă de triunghi cu toate

laturile egale, știind că o latură a triunghiului are 15 m.

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

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

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

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

7. Masa unui curcan reprezintă  din masa unei capre, capra cântărind cu 27 kg mai mult decât

curcanul. Află masa fiecărui animal.

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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Barem de corectare și apreciere 

Itemul Calificativul 
Foarte bine Bine Suficient 

1 Răspunde corect la toate 
cele patru întrebări. 

Răspunde corect la trei 
întrebări. 

Răspunde corect la două 
întrebări. 

2 Identifică corect numerele, 
predecesorul, respectiv 
succesorul acestora și 
rezovă corect operația. 

Identifică corect numerele, 
predecesorul, respectiv 
succesorul acestora. 

Identifică corect 
numerele. 

3 Efectuează corect calculele 
în toate cele șase situații 
date. 

Efectuează corect calculele 
în cel puțin patru dintre 
situațiile date. 

Efectuează corect 
calculele în cel puțin două 
dintre situațiile date. 

4 Calculează corect 
scăzătorul, diferența și 
descăzutul. 

Calculează corect scăzătorul 
și diferența. 

Calculează corect 
scăzătorul sau diferența. 

5 Efectuează corect 
calculele, respectând 
ordinea efectuării 
operațiilor, în toate cele 
trei situații date. 

Efectuează corect calculele 
în două dintre situațiile 
date. 

Efectuează corect 
calculele într-una dintre 
situațiile date. 

6 Răspunde corect la toate 
cele trei întrebări. 

Răspunde corect la două 
întrebări. 

Răspunde corect la o 
întrebare. 

7 Desenează corect graficul 
și află masa fiecăruia 
dintre cele două animale. 

Desenează corect graficul și 
află masa unui animal. 

Desenează corect graficul. 
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ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR 

MATRICEA  ITEM-ELEV 

Nr. 

crt. 

       Itemul 

Numele elevului 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 Calificativ 

TOTAL ITEMI REALIZAȚI 


