
NUMELE……………………..                                                            DATA………….. 

 

PROBĂ DE EVALUARE 

Unităţile de măsură 
 

1.  Completaţi tabelul: 

 

CE MĂSOARĂ UNITATEA DE 

MĂSURĂ 

INSTRUMENTE DE MĂSURĂ 

LUNGIMEA     

CAPACITATEA   

MASA   

TIMPUL   

VALOAREA   

 

 

 

2.   Priveşte cu atenţie imaginile: 

 

 

 

 

                        

 

Răspundeţi prin DA sau NU: 

 

 Cantitatea de apă din piscină este mai mică decât cea din cadă . (………..) 

 Apa din cadă se măsoară în kilograme. (………) 

 Fetiţa este mai înaltă decât pisicuţa. (………) 

 Pisicuţa cântăreşte mai puţin decât fetiţa. (………) 

 Blocul este mai înalt decât pomii. (………) 

 Înălţimea blocului se măsoară în kilometri. (………) 

 Maşina este mai ieftină decât păpuşa. (………) 

 Maşina cântăreşte mai mult decât păpuşa. (………) 

 



3.   Completează spaţiile libere: 

a) Distanţa dintre Bucureşti şi Alexandria se măsoară în …………………. 

b) Kilogramul este unitatea de măsură principală pentru …………………………… 

c) Pentru a afla cât cântăreşte un copil, folosim ca instrument de măsură…………….. 

……………… 

d) Ca ceasul să arate oră fixă, acul mare al acestuia trebuie să fie în dreptul lui ……… 

e) O jumătate de oră are …………….minute. 

f) Luna iulie are ……….zile. 

 

4.      Alegeţi varianta corectă: 

 Ce poate fi măsurată cu litrul: 

a) lungimea unui drum;     b)cantitatea de ulei dintr-un bidon;        c)valoarea unei maşini. 

 Ce poate fi măsurat folosind ceasul: 

a) timpul cât stăm la şcoală într-o zi;        b) lunile de vacanţă;      c) valoarea unei maşini. 

 Ziua de naştere a surorii mele este pe 23  august. Ea s-a născut în anotimpul: 

a) primăvara;       b)iarna;        c)vara. 

 Laptele se măsoară cu: 

a) kilogramul;            b) litrul;           c) metrul. 

 Un sfert de oră are: 

a) 15 min.         b) 30 min.         c) 45 min. 

 Anul bisect are : 

a) 366 zile;              b)365 zile;          c) 31 zile. 

 

5.    a)  Scrie cât este ceasul: 

                                  
 

………………   …………………       ………………      ………………    ……………… 

………………    …………………      ………………      ……………..     ………………. 
 

b)  Desenează liniile ceasului astfel încât să fie ora 9 fix. 

 

 

 

 

6.      Rezolvă următoarea problemă: 

 

         Prinţesa Măsurătorilor a oferit unei cantine pentru săraci o cantitate de ulei în 3 

bidoane. În primul bidon erau 65 l ulei, în al II – lea cu 25 l mai mult iar în al III – lea cu 

36 l mai puţin decât în al II – lea . 

       Câţi l de ulei a oferit Prinţesa în total? 


