
 

 

                                            Evaluare initiala matematica 

 

- posedă percepţii şi reprezentǎri despre obiectele din mediul înconjurǎtor cu privire la 

culoare, formǎ, dimensiune etc. 

-  triază obiecte,mulţimi de naturǎ diferitǎ(sau imaginile corespunzǎtoare) în vederea 

formǎrii mulţimilor de obiecte; 

- separă  submulţimi dintr-o mulţime oarecare dupǎ anumite criterii  

 

-   Subliniazǎ primul şi ultimul element din şir; 

- Încercuieşte unui obiect aflat între  altele douǎ, în spatele/ în faţa altuia, înǎuntrul/ 

în afarǎ; dreapta/ stânga; interior/ exterior etc. 

- gaseşte diferenţele dintre douǎ imagini; 

- încercuieşte elementul mai lung/ mai scurt; mai mic/ mai mare/ mijlociu; 

- coloreazǎ folosind culoarea corespunzǎtoare; 

- spune ce direcţie indicǎ sǎgeţile; 

- completeaza seriile conform unei succesiuni logice; 

- gǎseşte intrusul într-o serie de obiecte; 

- gǎseşte, pentru fiecare obiect, perechea potrivitǎ; 

- descoperǎ elemente în plus în coloana din dreapta,faţǎ de elmentele constitutive ale 

desenului din stânga; 

- gǎseşte figura identicǎ cu modelul; 

- gǎseşte elementele care produc transformǎrile dintre elementele celor doua coloane; 

- încercuieştecare obiect este vazut din faţǎ/ spate/ lateral; 

- gǎseşte figurile identice; 

- descoperǎ ce este absurd într-o imagine; 

- alizeazǎ un desen complex, pentru a spune din ce elemente este format 

- aratǎ care şir de elemente este crescǎtor şi care descrescǎtor; 

- încercuiește elemente având anumite caracteristici( sau dupǎ un model dat); 

- Unește cele mai mici/ mari elemente ale unei mulţimi; 



- Formeazǎ perechi între elementele mulţimilor; 

- Deseneazǎ în diagrama liberǎ o grupǎ care sǎ conţinǎ cu un element mai mult/ mai 

puţin decât cea datǎ; 

- In chenarul de sub diagramǎ traseazǎ câte o liniuţǎ pentru fiecare element al grupei; 

- Spune care multime are mai putine elemente; 

- Face modificǎri astfel încât ambele mulţimi sǎ aibǎ acelaşi numǎr de elemente; 

- Deseneazǎ atâtea cerculeţe câte aratǎ cifra din chenar; 

- Aratǎ, printr-o sǎgeatǎ, care este cifra corespunzǎtoare numǎrului de elemente al 

mulţimii; 

- Incercuieşte anumite elemente ale mulţimii, aflate în pozitiile cerute; 

-  încercuieşte şi coloreazǎ mulţimea cu un anumit numǎr de  elemente; 

- scrie vecinii cifrelor; 

- scrie numerele cuprinse în anumite intervale; 

- ordoneazǎ crescǎtor/ descrescator numerele unui şir; 

- cunoaşte semnele matematice corespunzǎtoare operaţiei efectuate; 

- scrie semnele matematice care conduc la rezolvarea exercitiilor; 

- compune şi descompune numere(cu suport concret); 

- completeazǎ şirul cifrelor ; 

- efectueazǎ adunǎri şi scǎderi în concentrul 0- 10, cu suport concret; 

-  cunoaşte tabla adunǎrii şi scǎderii în concentrul 0- 10; 

- înţelege modul de rezolvare al exerciţiilor: completare de tabele, urmǎrirea schemelor 

etc. 

- colecteazǎ datele din desen/ ilustraţie; 

- ştie sǎ scrie cu litere cifrele; 

- inţelege sistemul poziţional al formǎrii numerelor alcǎtuite din zeci şi unitaţi; 

- cunoaşte perechile de cifre care-l compun pe 10; 

- face adunǎri şi scǎderi cu numere peste zece folosind obiecte pentru reprezentarea 

zecilor şi unitǎţilor; 

- scoate datele problemei; 

- știe să determine exercițiul prin care se rezolvă o problemă cu o operație 

- cunoaște semnificația termenilor sumă, diferență, termen, scăzător, descăzut 



- află termenul necunoscut 

- efectuează calcule, urmate de probă 

- efectuează exerciții cu mai multe operații 

- ordonează crescător/ descrescător numerele 10-100 

- operații în concentrul 10-100, fără trecere/ cu trecere peste ordin 

- rezolvă probleme cu 2 operații 

 

- cunoaște semnificația de par/ impar/ consecutiv/ predecesor/ succesor 

- scrie numere care au cifre cu diverse caracteristici- se cunoaște suma lor, care este cifra 

zecilor/ unităților, par/ impar, din cifre consecutive 

- scrie intervale de numere 

- scrie toate numerele care se pot forma cu cifre date 

- descompune numerele formate din zeci și unități 

 


