
Numele: ..................................         Data: ........................ 
 

CLASA I 
EVALUARE 1 

 

Numere naturale de la 0 la 10 
 
 

1. Scrie după dictare următoarele numere: 
 

   

 
2. Scrie cardinalul mulţimilor date:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
 
3. Desenează tot atâtea obiecte câte sunt indicate ȋn căsuţe: 
 

                    
 
4. Ordonează numerele: 
  

  

 
 

 
5. Descompune numerele: 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                        
                                                                                                                                 
 
6. Compune următoarele numere: 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                
                                                                                                                                    
 
 
 

1 8 0 9 4

9 

2 

7 9 

5 

8 

6 

10 

3 4 

6 

9 7   6   8   1 0 

CALIFICATIV:  

 

Semnătura părintelui: 

3 7 2 

   

5 0 

  

9 6 3 

   

1 8 

  



7. Scrie vecinii următoarelor numere: 
          

                      3                  0       1                                 1               3                            2   3     
 
                      9   5      6                                   7               9                            7    8    
 
 7   3      4                                   5               3                           4    5 
 
 5                    7       8                                  2               4                           1    2  

            

8. Compară urmatoarele numere folosind semnele:<  , > sau  =  
 

3  4  2  2  0  1  5  4 

 

1  2  10  8  6  6  3  4 

 

             2  5  4  8  

                 
9.  Colorează cu roşu merele cu numere pare şi cu galben merele cu numere impare: 
 

 

 

 

           
 
 
10. Bubu vrea să ştie câte obiecte de fiecare fel are în ghiozdan. O ajuţi?  Numără-le şi 
completează tabelul:     
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

  

  
 

 

 

 

 

    

    

    

    

4 1 7 3 2 8 5  10 6 9 



 
Capacitatea: 1. Numerele naturale de la 0 la 10 
Obiective operaţionale: 
         O1: - să scrie corect numere de la 0 la 10, după dictare; 
         O2: - să scrie cardinalul unei mulţimi de obiecte; 
         O3: - să completeze mulţimi cu numărul de elemente indicat de cifră; 
         O4: - să ordoneze crescător şi descrescător numere; 
         O5: - să descompună numere date; 

              O6: - să compună numere date; 
         O7: - să identifice numere mai mari sau mai mici raportate la un număr dat; 
         O8: - să stabilească corect relaţiile „mai mic”, „mai mare”, „egal”; 
         O9: - să selecteze numere pare şi impare folosind culoarea indicată; 
         O10: - să completeze un tabel cu numărul de elemente de acelaşi fel. 
 

Descriptori de performanţă : 
 

 
FOARTE BINE 

 
BINE 

 
SUFICIENT 

I.1. Scrie corect toate 
numerele dictate –10 

numere; 

I.1.  Scrie corect 7 numere 
din cele dictate; 

I.1.   Scrie corect 3 numere 
din cele dictate; 

I. 2. Asociază corect 
cardinalul unei mulţimi – 5 

situaţii; 

I. 2. Asociază corect 
cardinalul unei mulţimi – 3 

situaţii; 

I.2. Asociază corect 
cardinalul unei mulţimi – 2 

situaţii; 

I.3. . Completează corect 
mulţimile –5 situaţii; 

I.3. . Completează corect 
mulţimile – 3 situaţii; 

I.3. . Completează corect 
mulţimile – 2 situaţii; 

I. 4. Ordonează corect, 
crescător şi descrescător, 

toate numerele; 

I. 4. Ordonează corect, 
crescător şi descrescător, 4 

din numerele dictate; 

I. 4. Ordonează corect, 
crescător şi descrescător, 2 

din numerele dictate; 

I.5. Descompune corect 
numere date – 5 situaţii; 

I.5. Descompune corect 
numere date – 3 situaţii; 

I.5. Descompune corect 
numere date – 2 situaţii; 

I.6. Compune corect 
numere date – 5 situaţii; 

I.6. Compune corect 
numere date – 3 situaţii; 

I.6. Compune corect 
numere date – 2 situaţii; 

I.7. Găseşte numerele care 
lipsesc, în 20 situaţii date; 

I.7. Găseşte numerele care 
lipsesc, în 15 situaţii date; 

I.7. Găseşte numerele care 
lipsesc, în 8 situaţii date; 

I.8. Stabileşte corect 
relaţiile <, >,  =  10 situaţii; 

I.8. Stabileşte corect 
relaţiile <, >,  =  6 situaţii; 

I.8. Stabileşte corect 
relaţiile <, >,  = 4 situaţii; 

I.9. Identifică toate 
numerele pare şi impare; 

I.9. Identifică 3 nr. pare şi 3 
impare; 

I.9. Identifică 2 nr. pare şi 2 
impare; 

I.10. Completează corect 
tabelul – 8 situaţii; 

I.10. Completează corect 
tabelul – 6 situaţii; 

I.10. Completează corect 
tabelul – 4 situaţii; 

     
 
  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



 Realizarea obiectivelor 
                   
        
  
 
 
 
 
    

 
      Aprecierea cu calificative; 
 

CALIFICATIV F.B. B. S. I. 

 
Nr. elevi 

    

 
   Greşeli frecvente: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
    
    Măsuri ameliorative: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 
OBIECTIV 

  O1   O2     O3   O4   O5     O6 O7 O8 O9 O10 

 
Nr. elevi 
care l-au 
realizat 

F.B.           

B.           

S.           

I.           



COMPETENŢE  SPECIFICE VIZATE 

 

Nr.crt. Competenţa specficӑ vizatӑ Itemul 

1.1 1.1Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100  
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a numerelor din 

intervalul 0 -100 

 

2,3 

1.2 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100  
 
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, 
>, =;  
- compararea a două numere naturale mai mici decât 100, atunci 
când acestea au acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu ajutorul 
mulţimilor de obiecte sau al numărătorii de poziţionare; 
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de 
comparare a două numere mai mici decât 100;  
 
 
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100;  
 
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu 
verde numerele mai mari decât 39 şi mai mici decât 45”); 
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir (ex.: 
numerotarea clădirilor pe o stradă); 

 

8 

 

 

 

7 

 

9 

 

1.3 1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind 
poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări  
 
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale 
prin compararea acestora două câte două;  

 

4 

1.4 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în 
concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare  
 
- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 100, 
folosind obiecte, desene şi numere;  
 

 

5 

6 

3.1 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi 
din mediul apropiat  
 
- completarea de şiruri de numere/obiecte ordonate mai mici decât 
100, respectând reguli precizate;  

 

1 

5.1 5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe 
baza a două criterii  
 
- numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat  
 

8 

5.2 5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de 
adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, 
imagini sau reprezentări schematice  
 
- organizarea datelor unei probleme în tabel  
 

10 

 


