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Numere naturale 0 – 1 000

Salut! Îmi place sportul,
mai ales ciclismul!

Să îți mai spun și alte
lucruri despre mine.

Anul trecut aveam 95 de
centimetri, dar acum am mai

mult de 100 de centimetri.
Care este înălțimea mea?

Obișnuiesc să port
tricouri de mărime medie.
Azi îmi cumpăr unul nou.
 Ce culoare are tricoul pe

care îl voi cumpăra?

100 cm
105 cm

0 cm

50 cm

Pantofii pentru sport pe care îi port
au mărimea mai mare decât 39 și mai mică

decât 41. Ce număr port la pantofi?

Hai alături de noi în lumea sportului! 
Mișcarea e sănătoasă!  

Ție îți place să faci mișcare?

3
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25 Calculează:
a) 768 – (345 –  23) + 101  = b) 356 +  322 – (600 – 200) =
 984 –  573 – (437 – 236) =  977 – (320 + 344) + 526 =

23 De pe o parcelă s-au recoltat 340 kg de cartofi, iar de pe o altă parcelă s-au recoltat cu 
20 kg mai puțin. Din întreaga cantitate de cartofi s-au vândut 450 kg.
Câte kilograme de cartofi au rămas?

Calculează: 849 – 202 – (124 + 211) =

24 EXERCIȚIU REZOLVAT

Cum rezolv

1. Într-un exercițiu în care apar 
paranteze, se efectuează întâi 
calculele din paranteze.
Efectuez calculul din paranteză: 
124 + 211 = 335

2. Scriu în locul parantezei rezultatul 
obținut și rezolv în ordine operațiile.
849 – 202 – 335 =
= 647 – 335 =
= 312        

Răspuns: 312

12

4

53 100

210

776

121

243 315

28 Numerele scrise într-un triunghi 
reprezintă suma numerelor din cele 
trei vârfuri ale triunghiului.
Ce numere trebuie scrise pe spațiile 

necolorate din imagine?

27 Completează tabelul 
scriind de fiecare dată 
calculele efectuate. Ce 
ai observat?

a b c (a + b) + c a + (b + c) b + (a + c)
341 223 405
160 317 221
433 124 312

26 Girafa este cel mai înalt animal. Masculii ajung să măsoare aproximativ 550 cm înălţime, în 
timp ce femelele au o înălţime cuprinsă între 400 cm și 500 cm. Calculează și află care dintre 
numerele de mai jos nu pot repezenta înălțimea (în centimetri) a unei girafe.
• a = 679 – (364 – 253) – (50 + 50)                    • b = 236 – (732 – 620) + ( 856 – 122) 
• c = 956 – ( 973 – 663 + 100)4
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MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI

La drum cu Mocănița 

Mocănița este numele dat unui tren care circulă în zonele de munte, pe o cale ferată îngustă.  
Mocănița din Maramureș este ultimul tren cu aburi din Europa. El parcurge 60 de kilometri prin păduri, 

însă traseul destinat turiștilor are o lungime de 22 de kilometri. Durata unui traseu complet, dus-întors, 
este de aproximativ 7 ore, deci nu se poate organiza decât o excursie pe zi. De la 1 octombrie până 
la 15 noiembrie circulă doar în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică. Pornind din Vișeu de Sus 
spre Stația Novaț, există aproximativ 8 kilometri de drum neasfaltat, presărat cu case. Mocănița 
continuă de-a lungul râului Vaser, prin regiunile înguste ale defileului. Râul Vaser, străbate această 
vale spectaculoasă, cu păduri dese, stânci prăpăstioase și poieni cu izvoare minerale. 

La fiecare 20 de kilometri, locomotiva consumă 30 de kilograme de cărbune, 5 litri de ulei 
industrial și 10 litri de ulei pentru cilindru. Personalul unei mocăniţe este format dintr-un mecanic, 
ajutor de mecanic, șef de tren și frânar.

VOCABULAR
traseu – drum pe care îl parcurge un vehicul, rută
presărat cu case – case răspândite din loc în loc
defileu – vale îngustă, adâncă și lungă săpată de o apă curgătoare în zone de munte
ulei industrial – ulei care se folosește în transporturi
cilindru – piesă (cilindrică) componentă a unor mașini
personalul unei mocăniţe – oamenii care lucrează pe tren
frânar – muncitor la căile ferate, care se ocupă cu manevrarea frânei de mână

4
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Prețul biletelor este:

Bilete Preț
adulţi 75 de lei
pensionari, studenți, persoane cu dizabilități 62 de lei
copii 49 de lei

1 Completează următorul tabel cu informațiile sau numerele potrivite întâlnite în text:

Numere Semnificația lor
22

durata unui traseu complet
30

litri de ulei industrial

2 Câte ore parcurge Mocănița în cele 4 zile din săptămână, în total? Calculează prin înmulțire.

3 Mocănița are 7 vagoane: 3 vagoane cu câte 10 locuri și 4 vagoane cu câte 8 locuri. Care 
este numărul maxim de călători care pot merge cu Mocănița?

4 Citește textul și calculează cu cât costă mai mult două bilete pentru studenți decât un bilet 
pentru adulți?

5 Câte kilograme de cărbune se consumă la o călătorie de 40 km? Rezolvă, folosind adunarea 
repetată.

L M M J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Octombrie

a) 4 × 3 + 3;            b) 3 × 5 + 2;            c) 4 × 4 + 3;          d) 5 × 4.

7 Traian este mecanic la Mocăniță. El lucrează două zile consecutive, apoi are două zile 
libere. Câte zile a lucrat Traian în luna octombrie, dacă a început de joi, 7 octombrie? 

6 Acesta este calendarul lunii octombrie. Încercuiește 
pe calendar zilele lunii octombrie în care a funcționat 
Mocănița. 
 Care este calculul pe care îl poți efectua pentru a afla 
numărul total de zile din luna octombrie în care a funcționat 
Mocănița?

8
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Pot uda ei toate florile cu cantitatea de apă  
pe care o au?
Da, pentru că .... .             Nu, pentru că .... .

EVALUARE

Hai să măsurăm!
Patru prieteni, Adina, Bianca, Cosmin și David 

participă la un concurs cu tema Unități de măsură.
Și-au ales fiecare câte un instrument de măsurat. 

1 Copiii efectuează măsurători pentru a afla: masa unei chifle, durata unui curs de actorie și 
lungimea unui creion. Instrumentul cărui copil nu va fi folosit? Încercuiește varianta corectă.
a) Adina;    b) Bianca;   c) Cosmin;   d) Dan.

2 O pâine cântărește mai puțin decât un cozonac, dar mai mult decât o chiflă. Știind că o 
pâine cântărește aproximativ 700 de grame, cât pot cântări împreună un cozonac și o 
chiflă? Ajut-o pe Adina să afle.

a) 580 g;    b) 700 g;   c) 920 g;   d) 80g.

3 Bianca are 3 sticle cu câte 2 l de apă. Câte sticle de 1litru îi sunt necesare pentru a pune în 

ele întreaga cantitate de apă? 

4 Dacă și , atunci mărul cântărește  
lămâia. Scrie pe spațiul de mai sus răspunsul corect, selectat din următoarea listă de 
cuvinte: mai puțin decât, mai mult decât, la fel de mult ca.

Dan
125 ml 125 ml250 ml 125 ml 125 ml

Bianca

5 Pentru a uda împreună toate florile din 
clasă, Dan și Bianca au nevoie de 900 ml de 
apă. Cei doi au următoarele cantități de apă:

6 Adina, Dan și Bianca au calculat numărul total de zile din lunile martie, iunie și septembrie. 
Cine a obținut rezultatul corect? Încercuiește răspunsul corect.
a) Adina: 92 de zile; b) Dan: 91 de zile; c) Bianca: 90 de zile.

Ora plecării Ora sosirii 

Adina Bianca Cosmin Dan

7 Cosmin a plecat la concurs la ora 9 și 
30 de minute și s-a întors la ora 11 și 
15 minute. Indică pe ceasuri ora plecării 
și ora sosirii lui Cosmin.

8
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MateAntrenament 1

1 Câte zile au 4 săptămâni?

REZOLVARE RĂSPUNS

• Citește și rezolvă cerințele de mai jos.

Timp de rezolvare

Timp de verificare
Răspunsuri corecte

2 Observă imaginea și află cu 
câți centimetri este mai înaltă 

21 cm

430 cm

3 Dacă 7 baloane costă 35 de lei, câți lei 
costă un balon?

4 Observă imaginea și calculează câți lei 
sunt în total:

5 Olivia a adunat 674 g de mure. Câte grame de 
mure mai trebuie să adune pentru a avea 1 kg?

6 Dacă ieri a fost sâmbătă, ce zi o să fie mâine?

7 Alina a cumpărat 8 litri de suc, în sticle de 
2 litri. Câte sticle de suc a cumpărat Alina?

8 Observă ceasul și scrie 
câte minute mai sunt 
până la ora 10.

9 Dintr-un pachet de 1 kg de făină, Maria 
a folosit 250 g. Câte grame de făină au 
rămas în pachet?

10 Încercuiește din listă luna care are cele 
mai puține zile. Scrie numărul de zile ale 
lunii încercuite.

martie, decembrie, iulie, aprilie, ianuarie

girafa decât veverița.

8
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3 Pentru un experiment desfășurat în ora de Matematică și explorarea mediului a fost nevoie 
de o cantitate de 250 ml de apă. 
Câți mililitri de apă trebuie să pui sau să iei din vas, astfel încât vasul să conțină 250 ml de apă?

a) 376 ml – 126 ml = 250 ml

b) 512 ml  = 250 ml

c) 208 ml  = 250 ml

d) 165 ml  = 250 ml

e) 500 ml  = 250 ml

f)    87 ml  = 250 ml 250 ml
4 Unește fiecare vas cu numărul care exprimă capacitatea sa.

5 Ioachim a cumpărat un nou acvariu pentru peștii săi. El trebuie să umple acvariul cu 54 l de 
apă. A turnat 7 sticle a câte 2 l fiecare. Câți litri de apă mai trebuie să pună Ioachim în acvariu?

6 Știai că... o cămilă poate bea în 10 minute o cantitate de 100 
de litri de apă? 
Crochi a citit informația de mai sus și a tras concluzia că 

într-un minut cămila poate bea 10 litri de apă.
Ești de acord cu Crochi? Justifică răspunsul tău!
DA, pentru că .... .   NU, pentru că .... .

7 Din tabelul alăturat se poate afla consumul 
aproximativ de apă folosit pentru diferite 
activități.

a)  Care dintre activitățile menționate în tabel 
are cel mai mare consum de apă?

b)  După ce s-a întors de la școală, Emilia s-a 
spălat pe mâini, a mers la toaletă, apoi s-a 
spălat din nou pe mâini. Folosind datele din 
tabel, află câți litri de apă a consumat Emilia.

c)  După ce s-a întors de la școală, Florin s-a 
spălat pe mâini, a mers la toaletă, apoi 
s-a spălat din nou pe mâini, consumând 
mai puțin de 45 litri de apă. Cum se poate 
explica acest consum?

Activitatea
Cantitatea de apă 

consumată

Spălarea mâinilor  
sau a dinților

11 litri

Baie în cadă 135 litri

Duș 80 litri

Utilizarea toaletei 25 litri

10 ml 
150 l

3 l
10 l

500 l
250 ml

3
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ȘTIINȚELE VIEȚII

Regiune pustie, cu temperaturi 
foarte ridicate pe timpul zilei.

O suprafață mare de teren 
pe care cresc arbori, atât cu 
frunza căzătoare, cât și cu 
frunze care rămân verzi și 

iarna.

Întindere de apă mai mică 
decât un lac, de adâncime 

mică. În general, se formează 
prin: inundații, ploi abundente 

sau topirea zăpezii.

Suprafață acoperită cu ghețari.

2 Te-ai întrebat de ce urșii polari nu mânâncă pinguini? 
Pentru că cele două viețuitoare nu se întâlnesc niciodată. 
Marele alb trăiește în zonele nordice înghețate ale 
Oceanului Arctic, iar pinguinii trăiesc la Polul Sud. 
 Așază pinguinul și ursul polar la polul potrivit, trasând linii.
Scrie informații despre unul dintre aceste animale. 

Despre plante și animaleDespre plante și animale
1 Observă diferitele medii de viață. Citește caracteristicile fiecărui mediu și unește cu 

imaginea potrivită. Apoi trasează linii de la mediul de viață la animalul corespunzător.

3 Corectează greșelile din textul următor și transcrie-l, pe caiet, corectat.
 Crochi a călătorit mult pentru a observa cum trăiesc plantele și animalele. Știe 
că acestea au nevoie de: apă, aer și hrană. Prin pădurile Munților Bucegi a văzut 
urși, maimuțe, vulpi și vaci. A zburat apoi spre Africa. În deșert a plouat mult. A 
admirat aici sălciile și cactușii. Din ierburi ieșeau șerpi și scorpioni. La Polul Nord 
a văzut ghețarii și cascadele, iar focile, urșii bruni și polari se odihneau la soare.

Ce activități
interesante oferă

culegerea?

Uite,
îți dezvălui câteva

dintre acestea!

Aici poți citi informații interesante și 
ai sarcini de lucru simple,  

a căror rezolvare o găsești folosind 
ceea ce ai învățat până  

în acel moment.

Multe exerciții pornesc de la o curiozitate,  
pe care o folosești apoi în rezolvarea unei 
sarcini de învățare.

Exercițiile sau problemele mai  
dificile îți sunt explicate în rubrica numită 

EXERCIȚIU REZOLVAT.

Pentru a exersa ceea ce ai învățat, fiecare unitate de 
învățare are o rubrica de recapitulare care cuprinde 
două teste de antrenament, a căror rezolvare  
se poate face individual/în grup mic sau în echipă.

Aventura 
continuă cu 

MATEMATICĂ 
ȘI ȘTIINȚE. Aici 
ai de citit un text 
în care vei întâlni 
multe informații 

numerice. 

Pentru a vedea cât ai reușit să înțelegi  
dintr-o unitate de învățare, te poți evalua,  
lucrând singur, timp de 30 de minute, exercițiile 
și problemele propuse la rubrica EVALUARE.

Fiecare unitate de învățare se încheie cu o rubrică 
de ȘTIINȚE, care cuprinde activități practice, 
exerciții, sarcini de lucru variate, pe teme de 
explorarea mediului.

Pagina de început  
a fiecărei unități de învățare  

îți oferă informații despre  
conținutul și tematica acesteia.

Le vei folosi în rezolvarea unor sarcini de învățare, verificând 
cât de bine ai reușit să citești textul și să-l înțelegi.

Auxiliar digital MATEmatică 2.0
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Numere naturale 0 – 1 000

Salut! Îmi place sportul,
mai ales ciclismul!

Să îți mai spun și alte
lucruri despre mine.

Anul trecut aveam 95 de
centimetri, dar acum am mai

mult de 100 de centimetri.
Care este înălțimea mea?

Obișnuiesc să port
tricouri de mărime medie.
Azi îmi cumpăr unul nou.
 Ce culoare are tricoul pe

care îl voi cumpăra?

100 cm
105 cm

0 cm

50 cm

Pantofii pentru sport pe care îi port
au mărimea mai mare decât 39 și mai mică

decât 41. Ce număr port la pantofi?

Hai alături de noi în lumea sportului! 
Mișcarea e sănătoasă!  

Ție îți place să faci mișcare?
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 800 900
850 860

Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 
de la 0 la 1 000. Numere pare, numere impare

1 Observă punctajele obținute la proba de darts. Scrie ce ordin reprezintă fiecare cifră 
subliniată în numerele următoare (S – cifra sutelor, Z – cifra zecilor, U – cifra unităților):

Zona geografică Numere scrise cu litere Numerele scrise cu cifre
Australia nouă sute șaptesprezece
Canada 303
Norvegia cinci sute cincizeci și șapte
Noua Zeelandă patru sute douăzeci
Chile 939
SUA o sută trei

3 Numără din 5 în 5, în ordine crescătoare:
a) de la 345 până la 410 b) de la 780 până la 825
c) de la 190 până la 240 d) de la 615 până la 700

4 Numără din 10 în 10, în ordine descrescătoare:
a) de la 452 până la 312 b) de la 837 până la 767
c) de la 958 până la 818 d) de la 521 până la 391

5 Numără din 2 în 2, în ordine crescătoare:
a) de la 182 până la 200 b) de la 413 până la 429
c) de la 694 până la 718 d) de la 753 până la 771

6 Observă modelul pentru numărul 852 şi 
completează asemănător pentru numerele: 
478, 143, 693, 528, 457, 219, 648, 823.

851 853

2 Citește și scrie cu cifre sau litere următoarele numere care reprezintă lungimea în kilometri 
a unor trasee de ciclism din diferite zone ale lumii.

845 763 903 257 186 710 588 321

852
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rundă joc

7 Până la începerea probelor Crochi și Alin se antrenează 
efectuând calcule rapide. Jocul se numește Descoperă 
numerele! și are numai cartonașe cu valorile 1, 10 și 100.
 Scrie punctajele obținute de fiecare jucător, folosind modelul:  

100
100

100
10

10
11111

100
100

100
100

10
10

1111111

100
100

100
100

100

10
10

10
11

100

1

100
100

100
100

100
10

11111111

100
100

100

101010
10

10
10

10

111111111

100
100

100
100

100

1111

8 La o întrecere sportivă au participat 10 copii din clasa lui Dinu. Ei au avut numerele de 
concurs: 425, 613, 328, 107, 225, 316, 114, 96, 230, 219. Dinu a observat că toate fetele din 
clasa lui au avut un număr impar de concurs. Încercuiește numerele de concurs ale fetelor.
Câți băieți din clasa lui Dinu au participat la întrecerea sportivă?

368

821 495 304 512 388 240 579 926

300 + +60 8
9 Descompune numai numerele pare, 

folosind modelul:

              

200 + 30 + 1 = 231

10 Compune și scrie numerele care se obțin:
a) 500 +    30 + 2 = b)      5 + 300 +   40 =
     700 +    80 + 4 =      800 +      7 +   90 =
       60 + 900 + 1 =        10 +      3 + 600 =

11 Descoperă regula de scriere și taie 
numărul care nu respectă această regulă:

      a) 123, 234, 345, 457, 567, 789;
      b) 304, 407, 506, 607, 708, 809;
      c) 544, 288, 888, 122, 366, 700.

100
100

10
10 1

10
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12  Miruna și Casian participă la un joc de tip Escaperoom. Fiecare 
a primit un set de numere scrise pe carnețele. La aceste 
numere trebuie să adauge cifra 0 la sfârșit, apoi să scrie cu 
litere numerele obținute.
a)  Citește, mai jos, numerele scrise de cei doi copii și corectează 

greșelile. Cine a câștigat?
Miruna: patru sute șaizeci, două sute opt, o sută nouă zeci.
Casian: trei sute, șapte sute patruzeci, o sută treizeci.
b)  Adaugă și tu cifra 0 între cele două cifre ale numerelor inițiale. 

Scrie cu litere numerele obținute, apoi verifică-te cu un coleg.

13 Mihai are lanț antifurt la bicicletă. Cifrul lanțului este un număr natural 
format din trei cifre diferite, scris numai cu cifrele: 5, 9, 0.
Scrie toate posibilitățile cifrului ales de Mihai.

3  Miruna Miruna

5 4646

6 28 28 

7 1919

8 3030

9 74 74 

10 1313

4 CasianCasian

14 Calculează suma cifrelor următoarelor numere: 258, 354, 892, 905, 588, 704, 689. 
Câte dintre numere au suma cifrelor un număr impar?

15 a)  Scrie toate numerele naturale pare formate din trei cifre, folosind numai cifrele 3, 7, 2.
b)  Scrie toate numerele de trei cifre care au pe locul sutelor și al zecilor cifra 8, iar cifra de pe 

locul unităților reprezintă un număr impar.

Scrie toate numerele naturale impare de forma a5b, cu suma cifrelor 9.

16 EXERCIȚIU REZOLVAT

Cum rezolv

1. Scriu suma cifrelor. a + 5 + b = 9
2. Aflu suma cifrelor a și b.

a + b = 9 – 5
a + b = 4

3.  Numărul natural de forma a5b este 
impar, dacă cifra b, cifra unităților, 
este impară. Deci, cifra b trebuie să 

fie impară. Care sunt cifrele impare?
Cifrele impare sunt: 1, 3, 5, 7, 9.

4.  Găsesc numerele  cu suma 4 astfel 
încât cifra b să fie impară.
3 + 1 = 4       a5b = 351
1 + 3 = 4       a5b = 153             

Răspuns: 351, 153.

17 Scrie toate numerele de forma abc, cu 
suma cifrelor 3.

18 Scrie toate numerele naturale de forma 
4ab, cu a + b = 3.
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Compararea numerelor naturale de la 0 la 1 000
1 Scrie toate numerele naturale:

a) pare, mai mari decât 388 și mai mici decât 412;
b) mai mici decât 516 și mai mari decât 493;
c) cuprinse între 756 și 773;
d) impare, cuprinse între 274 și 253.

2 Completează casetele numai cu numere formate din sute, pentru a obține relații adevărate:

a)  590 >               b)    < 387            c)    < 321 <   
     673 <                       < 500                   > 845 >   
     917 >                       > 295                   < 111 <   
     638 <                       < 103                   < 603 <   

3 Completează casetele cu numere formate din sute, zeci și unități pentru a obține relații 
adevărate:

a) 723 <   <    < 730                           b) 800 >    >    > 765
    219 <   <    < 224                                590 >    >    > 586
    742 <   <    < 751                                331 >    >    > 325
    197 <   <    < 205                                447 >    >    > 440

4 În imaginea alăturată sunt redate traseele pe care le-au parcurs niște bicicliști între cele 
șase orașe: A, B, C, D, E, F și distanțele 
dintre ele, măsurate în kilometri.

a) Ce distanță este între orașele E și F?
b) Între ce orașe au parcurs 161 km?
c) Între ce orașe este distanța cea mai mică?
d) Câte drumuri pleacă din orașul D?
e)  Care dintre orașele A, B, C sau F se află la o 

distanță mai mare față de orașul D?

5 Descoperă cifrele care pot fi puse în locul 
literei x pentru a se obține relații adevărate:
a) 475 < 47x;                               b) 381 > 3x0;                                  c) xx2 > 419.

132 km

A

B
C

D
F

E

161 km
102 km

10
5 

km

164 km

175 km
175 km

85
 km
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Ordonarea şi rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000

1 Scrie:
a)  răsturnatul numerelor: 573, 431, 393, 776, 121, 737. 
b) succesorul și predecesorul numerelor: 670, 801, 300, 999, 287, 499.

2 a) Ordonează crescător următoarele numere: 587, 543, 435, 901, 411, 872.
b) Ordonează descrescător următoarele numere: 117, 711, 171, 701, 127, 707.
c)  Dacă a < b < c, atunci scrie în ordine crescătoare numerele: abc, aab, bca, ccb, bbc, bab.

3 Scrie patru numere naturale consecutive, dintre care:
a) primul să fie 331;           b) al treilea să fie 500;          c) ultimul să fie 601.

4 Scrie patru numere naturale consecutive, știind că unul dintre ele este 689.

5 Scrie patru numere naturale consecutive impare, știind că unul dintre ele este 387.

6 La finalul unui concurs sportiv s-au acordat premii, mențiuni și diplome de participare în 
funcție de punctajul obținut de concurenți. (Tabelul 1)
Completează în Tabelul 2 ce premiu a primit fiecare concurent pe baza punctajelor obținute.

Tabelul 1

Premiul I
Premiul  
al II-lea

Premiul  
al III-lea

Mențiune
Diplomă  

de participare

Punctaj 450 - 500 400 - 449 350 - 399 300 - 349 100 - 299

Tabelul 2
Numele Punctajul Premiul obținut
Florentina 376
Tudor 198
Sorin 469
Carmen 354
Paul 440
Alina 250
Cătălin 481
Mircea 433
Vladimir 442
Alexandra 375
Bianca 328
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7 Rotunjește numerele la sute, apoi la zeci, după modelul dat:

Număr 418 374 173 396 282 741 809 333 592 999

Rotunjire la sute 400 400

Rotunjire la zeci 420 370

8 Completează casetele cu numerele care reprezintă prețul în lei al obiectelor din imagini.
 

200
grame

100

0

300

400

0 600500 1 000

300 350 400

b) 

9 Pentru a-și servi prietenii după concurs, Crochi a cumpărat 
o pungă de bomboane.
A)  Încercuiește litera din dreptul cantității care estimează cel 

mai bine masa punguţei cu bomboane.
a) 100 g                 b) 275 g                 c) 350 g              d) 400 g  
B)  Ce alte alimente trebuie consumate în cantități reduse 

pentru menținerea sănătății?

50

325

 a)
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10 Scrie A, pentru enunțurile adevărate și F, pentru cele false. 
a) Cel mai mic număr natural scris cu trei cifre diferite este 123. 
b) Cel mai mare număr mai mic decât 870 este 869. 
c) Numărul 509 are cifra zecilor 9. 
d) Suma cifrelor celui mai mare număr natural par este 26. 
e) Numărul 569 rotunjit la sute este 600. 
f) Succesorul numărului 903 este 902. 

11 Săritura în lungime este o probă de atletism. 
Concurenții se lansează în alergare pe o 
pistă și vor încerca să sară cât mai mult 
într-o groapă de nisip după ce vor bate cu 
piciorul pe un prag. Se măsoară distanța 
de la prag până la cea mai apropiată urmă 
din groapa cu nisip. Iată câteva dintre 
recordurile sportivelor din România la 
această probă:

Numele sportivei
Lungimea  
săriturii

Anul

Viorica Viscopoleanu 682 cm 1968

Vali Ionescu 720 cm 1982

Anișoara Cușmir 743 cm 1983

a)  Scrie ce reprezintă numărul 720 din 
tabelul dat.

b)  Ce sportivă a reușit cea mai lungă 
săritură?

c)  Compară săritura Vioricăi Viscopoleanu 
cu cea a Anișoarei Cușmir.

d)  Rotunjește la sute cele trei numere 
reprezentând lungimile săriturilor. Scrie 
ce ai observat.
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MateAntrenament 1

1 Care dintre numerele 954 și 865 are suma 
cifrelor mai mare?

2 Câte numere impare sunt cuprinse între 
560 și 570?

3  Scrie un număr de trei cifre cu suma 
cifrelor 25.

4 Care este cel mai mic număr de trei cifre 
cu suma cifrelor 4?

5  Scrie și rotunjește la zeci cel mai mare 
număr mai mic decât 870.

6  Ce număr se află pe al treilea loc în ordinea 
descrescătoare a numerelor de mai jos? 

726, 762, 766, 772, 706

7  Scrie un număr format din sute, zeci și unități 
mai mic decât  trei sute 
doisprezece.

8 Calculează punctajul 
obținut după cele 
11 aruncări la țintă. 

9  Găsește o regulă de scriere a numerelor 
de mai jos și completează cu încă un 
număr care respectă această regulă.

• Citește și rezolvă cerințele de mai jos.

10
100

1 000

1

383 191 515

5 8 0

Timp de rezolvare

Timp de verificare
Răspunsuri corecte

10 Câte numere naturale de trei cifre diferite 
se pot scrie folosind numai cifrele de pe 
cartonașele de mai jos?     

REZOLVARE RĂSPUNS
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MateAntrenament 2

1 Câte dintre numerele următoare au cifra 
zecilor egală cu 3?

351, 337, 623, 930, 839

2  Câte numere de trei cifre au cifra zecilor 
5 și cea a unităților 4?

3 Câte dintre numerele următoare se 
rotunjesc la 600? 

581, 670, 621, 549, 655, 589

4 Care este cel mai mic număr de trei cifre 
cu suma cifrelor 5?

5 Scrie cel mai mic număr par cu cifra 
sutelor 9. Care este succesorul acestui 
număr?

6  Câte cifre se pot pune în locul literei x pentru 
ca relația 4x9 < 459 să fie adevărată?

7 Andrei a scris toate numerele naturale de 
forma a3a. Câte numere a scris Andrei?

8 Numerele următoare sunt scrise după o 
anumită regulă. Scrie regula. Care este 
suma cifrelor numărului A?

123, 234, A, 456, 567, 678, 789

9 Folosind cifrele de pe zaruri, scrie 
predecesorul celui mai mic număr pe 
care-l poți forma cu aceste cifre.

• Citește și rezolvă cerințele de mai jos.

10 Fiecare bilă colorată are o valoare:  
 = 100    =10    =1

Scrie numărul reprezentat de:

          

Timp de rezolvare

Timp de verificare
Răspunsuri corecte

REZOLVARE RĂSPUNS
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Evaluare

•  Crochi și prietenii săi 
au făcut un tabel cu 
sporturile preferate de 
copiii din clasa a doua.

Sportul preferat

1 Care  dintre exercițiile de mai jos are ca rezultat numărul de copii care preferă fotbalul?

a) 2 + 6 + 4;               b) 20 + 600 + 4;              c) 200 + 60 + 4;            d) 600 + 2+ 40.

2 Crochi compară numărul copiilor care preferă atletismul cu numărul copiilor care 
preferă ciclismul. Compară-le și tu folosind unul dintre semnele <, >, =, pentru ca relația 
să fie corectă.

129  109

3 Corina, o fetiță din clasa a doua, rotunjește la sute numărul copiilor care preferă gimnastica 
și scrie acest număr.  Ce număr a scris Corina?

a) 100;                        b) 300;                            c) 200;                            d) 400.

4 Alin, colegul Corinei, vrea să scrie numerele din tabel în ordine descrescătoare. 
Scrie pe spațiul de mai jos numerele în ordine descrescătoare, pentru a-l ajuta pe Alin.

5 Andrei se întreabă care sunt cele trei numere consecutive astfel încât numărul copiilor 
care preferă ciclismul să fie al doilea. Scrie pe spațiul de mai jos ce numere a găsit Andrei.

6 Crochi a găsit vecinii celui mare mare număr scris în tabel. Care dintre variante cuprinde 
numerele găsite de Crochi?

a) 319 și 321;             b) 320 și 321;                c) 321 și 322;              d) 318 și 319.

7 Copiii au calculat suma cifrelor numerelor scrise în tabel. Care dintre numere are suma 
cifrelor cea mai mică? Scrie pe spațiul de mai jos numărul cu suma cifrelor cea mai mică.

Sportul preferat
Numărul de copii  

care preferă acest sport
atletismul 129

fotbalul 264
ciclismul 109

gimnastica 320
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MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE VIEȚII

Despre corpul uman
• Citește textul și răspunde la întrebări.

Crochi este curios să afle cât mai multe 
lucruri despre corpul uman. El a citit că 
organismul nostru este complex și uimitor prin 
felul în care este alcătuit și funcționează.

Să ne gândim, de exemplu, la mișcare. Ne 
mișcăm datorită mușchilor și oaselor. În corpul 
uman sunt aproximativ 650 de mușchi. Pentru a 
face un singur pas, o persoană adultă folosește 
200 de mușchi. Folosim 43 de mușchi atunci 
când ne încruntăm și doar 17 mușchi pentru 
a zâmbi. Așadar, alege să zâmbești: este mult 
mai simplu! 

Scheletul unui adult este format din 
206  oase, cel mai lung, femurul, având 
dimensiunea de 50 de centimetri. Cel mai mic 
os din corpul nostru se află în ureche. El se 
numește scărița și are aproximativ 3 milimetri.

Inima este organul care pompează 
sângele prin corp. Inima unui adult cântărește 
în jur de 300 de grame, iar cea a unui copil în 
jur de 21 de grame. La un adult, ea bate cam 
de 75 de ori într-un minut. Acesta este pulsul: 
numărul bătăilor inimii într-un minut. Pulsul 
unui copil cu vârsta între 6 și 15 ani este de 
100 de bătăi pe minut.

9 Femur

8 Scăriţă

1 centimetru

1 milimetru
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1 Notează ce reprezintă numerele următoare în textul citit.

Numărul Ce reprezintă?

650 mușchi în corpul uman
206
21
43

2 Selectează din text numerele care reprezintă:

Ce reprezintă? Numărul

pulsul unui copil
lungimea, în centimetri, a femurului
numărul de mușchi folosiți de om pentru a face un pas
masa inimii unui adult

3 Scrie pe spațiul de mai jos trei cuvinte, selectate din textul citit, care reprezintă unități de 
măsură.

4 Rotunjește la zeci numerele întâlnite în text.

5 Citește și compară informațiile despre corpul uman cu cele oferite mai jos. Scrie A, pentru 
enunțurile adevărate și F, pentru cele false. 
a) Scheletul unui cal este alcătuit din 252 de oase, adică mai multe decât are scheletul uman.  
b) Inima unui iepure bate de 200 ori pe minut, adică dublu față de a unui copil.     
c)  Cercetările au arătat că unele specii de maimuțe au cu 3 mușchi mai puțin 

 decât omul, adică 638.   

6 Scheletul câinelui are 319 oase.
a)  Compară numărul de oase din scheletul câinelui cu numărul de oase din scheletul uman.
b)  Rotunjește aceste numere la sute. Scrie alte două numere de trei cifre, care pot fi rotunjite 

la același număr de sute.
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ȘTIINȚELE VIEȚII

Despre cum să-ţi menţii sănătatea
1 Citește și completează spațiile date, folosind cuvinte din lista de mai jos.

2 Citește etichetele de mai jos. Unește fiecare etichetă din partea stângă cu eticheta 
corespunzătoare din partea dreaptă.

igienă

fructele

ore

corpului

zahărul

săpun

dinților

minute

odihna 

a) Sarea,  și grăsimile  nu 

trebuie consumate în exces.                  
b)  Alimentația bogată în fructe și legume, exercițiile 

fizice și  ne ajută să ne 
menținem un corp sănătos.                            

c)  Oamenii se feresc de microbi, respectând regulile de 

 a alimentelor, a corpului și 
a locuinței.                          

d) Igiena orală înseamnă curățatea zilnică a gingiilor  

și a  .          

e) Înainte de a fi consumate, legumele și  
trebuie spălate.                    

f)  Pentru a ne menține un corp sănătos este bine să facem exerciții fizice cel puțin 

30 de  în fiecare zi.                                 

g)  Este bine să ne spălăm pe mâini cu apă și  înainte și după 
fiecare masă.   

h) Exercițiile fizice contribuie la menținerea unei ținute corecte a  
și ajută toate organele să funcţioneze bine.                   

Despre boli

Corp sănătos

2

1

poftă de mâncare, energie, roșu în obraji

microb, corp foarte mic, care provoacă boli infecțioase

nas înfundat, dureri de cap, febră, tuse, oboseală

respectarea regulilor de igienă, consumul de fructe și legume, 
sport și mișcare

Virus

Prevenirea 
bolilor

Simptome 
gripă
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