
 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 16 

– clasa I –  
 
1. Câți metri de sfoară trage Robert după el? 

 

                                        

                                        

                                        

2. În vasul 1 Mihai a golit 3 bidoane cu 

apă a câte 6 l fiecare. În vasul 2 Ionuț a golit 4 

bidoane cu apă, a câte 5 l fiecare.  

Care dintre cele două vase conține mai 

multă apă și cu câți litri mai mult? 
 

                       

                       

                       

                       

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

Vasul 1                  Vasul 2 



 

 

 

3. Ana a ajuns acasă de la școală la ora 12 : 30. O 

jumătate de oră îi ia să mănânce de prânz, 2 ore să-și facă 

temele, iar restul timpului până la ora 17:30, când se întorc 

părinții de la serviciu, se joacă.  

Cât timp se joacă Ana? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 4. Maria a cumpărat 2 mașinuțe a câte 12 lei fiecare, pentru cei doi băieți ai 

săi, o păpușă de 15 lei, pentru surioara lor, și 3 ciocolate de 3 lei. 

Câți lei va primi ea rest dacă i-a dat vânzătoarei o bancnotă de 50 lei? 

 

 

 

  

 

 

12 lei 12 lei 15 lei 3 lei / bucată 
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 



 

 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 

 

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 17 

– clasa I –  
 

1. Care este diferența dintre lungimea vaporașului și înălțimea sa? 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
 

2. Vasele 1, 2 și 3 sunt goale, iar vasul 4 este plin cu apă. Din vasul 4 se toarnă 

apă în fiecare dintre vasele goale până la marcajele indicate de săgeți. Câți litri de 

apă vor rămâne în vasul 4? 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

3 cm 
2 cm 



 

 

 

3. În graficul de mai jos sunt localitățile din care Mihai, Dan și Claudiu pleacă 

spre București, orele de plecare și timpul făcut până la destinație. 

 

Transcrie pe caiet și completează tabelul de mai jos în care precizezi ordinea și 

ora la care cei trei au ajuns la destinație. 

 
 

4. Privește imaginea de mai jos! 

 

  



 

 

 

Răspunde pe caiet la întrebările următoare: 

a) Care este cel mai scump obiect și care este prețul acestuia? 

b) Care este cel mai ieftin obiect și care este prețul acestuia? 

c) Dacă Cerasela are 40 de lei, câte păpuși poate să cumpere? 

d) Bunica vrea să îi cumpere nepoatei sale un ursuleț și o pușculiță. Ea are 30 

de lei. Poate cumpăra cele două obiecte? Justifică răspunsul. 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

   



 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 18 

– clasa I –  
 

1. Cu câți centimetri este mai înalt Sorin decât Florin? 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

2. Copiază pe caiet și completează căsuțele de mai jos în ordinea descres-

cătoare a numărului de litri de apă consumată de fiecare dintre cei 3 băieţi, în care 

să apară şi numele lor. 

 
 

 



 

 

 

3. Astăzi Ioana și Maria au primit de la părinți 84 lei fiecare. 

Ioana își cumpără o bluziță de 31 lei, o carte de 18 lei și o ciocolată 

de 7 lei. Maria își cumpără și ea două fustițe de 24 lei fiecare și  

3 acadele de 2 lei fiecare. 

Care dintre cele două fetițe a rămas cu mai mulți bani și cu 

cât? 

                                 

                                 

                                 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

4. Pentru fiecare zi în care prinde șoricei, pisica primește 

o jucărie nouă. Pe 15 septembrie avea 3 jucării, iar pe 31 

octombrie avea 15 jucării.  

În câte zile nu a prins șoricei? 

                              

                              

                              

                                        

                                        

                                        

 

5. Sora mea lucrează câte 8 ore pe zi. Sâmbăta și duminica este liberă.  

Câte ore lucrează într-o săptămână? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        



 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 19 

– clasa I –  
 

1. Privește imaginea de mai jos. Copiază și completează pe caiet:  

Distanța de la puișor la căsuță este de _______ m. 

Distanța cea mai scurtă până la cățelul Azorel este de _______ m. 

Pentru a ajunge la mama și la frații săi, puișorul are de parcurs o 

distanță de _______ m. 

 
 

2. Roxana a primit de ziua ei un acvariu de  

7 litri. Pentru a umple acvariul cu apă are la 

dispoziție o cană cu capacitatea de 1 litru. 

De câte ori va umple Roxana cana astfel încât 

acvariul să fie plin? 

 

                                        

                                        

                                        

                                        



 

 

3. Un caiet și un penar costă, împreună, 29 de lei. Ema are 

2 bancnote de 10 lei și 5 bancnote de 1 leu.  

Câți lei îi mai sunt necesari pentru a cumpăra caietul și 

penarul? 

                               

                               

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

4. Am fost cu școala în excursie în Italia. Am plecat pe 15 iunie și ne-am întors 

pe 6 iulie. Câte zile a durat excursia? 

                                        

                                        

                                        

 

 

5. Mama pleacă la serviciu la ora 7 : 30. De acasă până 

la serviciu și înapoi face o oră și jumătate. Ia o pauză de 

masă de o jumătate de oră. Lucrează efectiv 8 ore.  

La ce oră vine mama de la serviciu? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 


