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Elevii unei şcoli preg ătesc o serbare de 1 Iunie. Ei au confec ţionat mai multe invita ţii în 
form ă de flori, albinu ţe, buburuze şi fluturi, astfel: 
 
 

          

 142 de invita ții 79 de invita ții 100 de invita ții 123 de invita ții  

 
a) albinuţe, buburuze, fluturi, flori 

b) flori, albinuţe, buburuze, fluturi 

c) albinuţe, flori, fluturi, buburuze 

d) fluturi, flori, buburuze, albinuţe 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 
 

 
142          123 

 
 
 
 

Nu se completează de către elev 
COD 

1. Care este ordinea crescătoare a invitațiilor, în funcție de numărul lor? 
Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

1.  

2.  

2. Fetele cred că numărul invitațiilor în formă de flori este mai mare, iar băieții spun că 
numărul celor în formă de fluturi este mai mare. 

Scrie, pe spa țiul dat, semnul potrivit (<, > sau =) între num ărul invita țiilor în form ă 
de flori şi cel al invita țiilor în form ă de fluturi pentru a ar ăta cine are dreptate. 
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a) 142 - 123 

b) 142 + 100 

c) 142 + 123 

d) 142 -   79 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

 

a)   21 invitații 

b)   31 invitații 

c)   39 invitații 

d) 179 invitații 

Nu se completează de către elev 
COD 

 
 

a) 11 zile 

b) 12 zile 

c) 13 zile 

d) 21 zile 

Nu se completează de către elev 
COD 

 
 

3. Care dintre operațiile de mai jos trebuie efectuată, pentru a afla câte invitații în formă 
de flori și în formă de fluturi au fost confecționate în total? 

Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect.  

3.  

4.  

4. Câte invitații în formă de albinuțe mai trebuie confecționate pentru ca numărul lor să fie 
egal cu numărul celor în formă de buburuze? 

Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect.  

5. Copiii au confecționat invitațiile timp de o săptămână și cinci zile. În câte zile au 
confecționat invitațiile? 

Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

5.  



 
Test 1 – Matematică 
EN II – 2014  Pagina 4 din 6 
 

 . . . 

 

Următoarea invitație din imagine trebuie să fie sub formă de …………………… 
 

Nu se completează de către elev 
COD 

 
 
 
 

a) un pătrat 

b) un dreptunghi 

c) un triunghi 

d) un cerc 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

a) flori 

b) albinuţe 

c) buburuze 

d) fluturi 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

6.  

7.  

8.  

6. Elevii au așezat invitațiile ca în imaginea de mai jos: 
Observ ă modelul şi completeaz ă propozi ţia de sub imagine.  

7. Diana a desenat o invitație în formă de floare. Ce figură geometrică a folosit pentru a 
desena mijlocul florii? 

Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect.  

8. Ce formă au invitațiile confecționate în numărul cel mai mare? 
Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect.  
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PROGRAM SERBARE 

Deschidere………………….………ora 14:00 

Cântece şi recitări…………………  ora 14:30 

Teatru ……………………………….ora 15:00 

Dans…………………………………ora 15:30 

 
a) ora 14:00 

b) ora 14:30 

c) ora 15:00 

d) ora 15:30 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 

 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
 

Nu se completează de către elev 
COD 

 
 

9.  

10.  

9. Pe fiecare invitaţie este trecut programul serbării. La ce oră este programat teatrul? 
Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect.  

10. Pentru decor s-au folosit 198 de baloane roşii, iar baloane albastre cu 28 mai puţine. 
Câte baloane albastre s-au folosit? 

Scrie, în spa țiul dat, rezolvarea.  
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Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

Primul rând 150 de scaune  

Al doilea rând 140 de scaune  

Al treilea rând 160 de scaune  
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

Da, pentru că ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nu, pentru că ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!  

11.  

12.  

12. În sala de festivităţi sunt trei rânduri de scaune. Numărul scaunelor de pe fiecare 
rând este notat în tabelul de mai jos. Sunt suficiente scaune pentru cei 440 de 
spectatori, prezenţi la serbare? 

Explic ă răspunsul t ău, pe spa ţiul dat.  

11. Baloanele verzi folosite pentru decor sunt în număr de 156, iar cele galbene în 
număr de 134. Care este numărul total de baloane verzi şi de baloane galbene? 

Scrie, în spa țiul dat, rezolvarea.  


