
 
 

 

 

 

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

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 20 

– clasa clasa I –  
 

1. Calculează: 

88 – 15 = ......... 19 + 62 = ......... 29 + 63 – 77 = ......... 

29 + 57 = ......... 98 – 68 = ......... 98 – 45 +17 = ......... 

56 – 35 = .........   7 + 69 = ......... 85 – 35 + 24 = ......... 

65 + 35 = ......... 79 –  9 = ......... 22 + 58 +14 = ......... 

87 – 38 = ......... 37 + 47 = ......... 37 + 35 – 68= ......... 
 

2. Calculați și comparați: 

52 + 29  83 – 57 74 – 46  36 –14       

                                        

43 + 51  67 – 12 37 – 6  37 – 15 
                                        

 

3. Calculați și faceți proba: 

  36 + 48 = .........   72 – 29 = ......... 

Verificare:  
                                        

 

4. a) Află numerele cu 17 mai mari decât: 23; 41,75; 52; 84. 

                                        

                                        

                                        



 
 

 

 

    b) Află numerele cu 27 mai mici decât: 58; 39; 65; 86; 99. 

                                        

                                        

                                        

 

5. Folosind numerele 58, 17, 46, 55, calculează: 

a) Suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr. 

                                        

b) Diferența dintre numerele impare. 

                                        

c) Diferența dintre numerele pare. 

                                        

 

6. Ionel are 34 de baloane roşii, cu 17 mai puţine galbene şi încă 27 de baloane 

verzi. Câte baloane are în total? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

ATENȚIE! Toate exercițiile se pot rezolva pe un caiet, nu este necesară 

printarea fișei respective. 

 



 
 

 

 

 

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

 

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 21 

– clasa clasa I –  
 

1. Calculează: 

48 + 25 = ......... 73 – 6 = ......... 32 + 19 = ......... 

94 – 7 = ......... 44 + 38 = ......... 43 – 18 = ......... 

68 + 13 = ......... 33 – 29 = ......... 86 – 25 = ......... 
 

2. Calculează și compară: 

 81 – 5  25 + 8 29 + 12   45 – 6        

                                        

 72 – 4   38 +18 19 + 51   75 – 28 

                                        

 

3. Află termenul necunoscut: 

 a – 14 = 27           67 + a = 73             

                                        

                                        

                                        

 34 – a = 25              a + 6 = 45  

                                        

                                        

                                        

 



 
 

 

 

4. Gelu a numărat 17 furnicuțe iar fratele său a numărat cu 6 mai multe. 

   Câte furnicuțe au numărat cei doi frați? 
 

                                        

                                        

                                        

 

5. Privește imaginile de  mai jos și spune care animal este mamifer, care este 

reptilă care este pește și care este insectă.  
 

 
Jderul de pădure 

 

Libelulă 

 
Broască țestoasă 

 
Crap roșu 

ATENȚIE! Toate exercițiile se pot rezolva pe un caiet, nu este necesară 

printarea fișei. 



 
 

 

 

 

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

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 22 

– clasa clasa I –  
 

 

1. Pe o stradă sunt 15 case. Dacă prima casă are numărul 

30. Ce număr are ultima casă de pe stradă? 

                               

                               

                               

 

2. Mă gândesc la un număr care are cifra zecilor egală cu suma cifrelor 5 și 4, 

iar cifra unităților egală cu cea mai mică cifră pară. La ce număr m-am gândit? 

                                        

                                        

                                        

 

3. Florin a scris pe tablă numerele de la 34 la 54. Câte numere a scris pe tablă 

Florin? 

                                        

                                        

                                        

 

4. Descoperă regula fiecărui șir, apoi completează cu încă trei numere potrivite: 

 a) 42; 41; 40; ___; ___; ___;   c) 23; 32; 34; 43; ___; ___; ___; 

 b) 24; 34; 44; ___; ___; ___;   d) 11; 22; 33; ___; ___; ___ . 

 



 
 

 

 

5. Încercuiește numerele mai mari decât 49 și mai mici decât 52 este: 

  a) 49   b) 48   c) 53   d) 51 

 

6. Edi a scris numerele pare de la 34 la 46. De câte ori a folosit cifra 4? 

Încercuiește răspunsul corect. 

  a) de 2 ori  b) de 4 ori  c) de 6 ori  d) de 5 ori 

 

7. Alina locuiește pe strada Florilor, la numărul 

89. Cu ce case se învecinează casa ei?  

(Încercuiește răspunsul corect.) 

  a) 88 și 87   c) 86 și 87   

  b) 87 și 91   d) 88 și 90 

 

ATENȚIE! Toate exercițiile se pot rezolva pe un caiet, nu este necesară 

printarea fișei. 



 
 

 

 

 


