
 
Data:__________________________ 
 
Numele și prenumele elevului:____________________________________ 

 
TEST DE EVALUARE FINALĂ 

MATEMATICĂ,  CLASA a VI-a DMM 

1. Calculați: 

51 +  14 =  98  – 16 =   
11 +  28 =  14  + 12 =   
27 +  42 =    
    
2. Calculați și ordonați crescător rezultatele: 

 

 

      

    ................................................................................................................                     

3.Colorează cercul cu roşu, pătratul cu galben, triunghiul cu albastru şi dreptunghiul cu 
verde. 

 

 

 
 
  4. Completează cu A / F ( ADEVĂRAT sau FALS) : 
 

- catedra e mai lungă decât tabla → ___ ; 

- banca e mai înaltă faţă de dulap → ____ ; 

- cel mai lung e drumul drept → ____ ; 

- floarea e mai scundă decât pomul → ____ . 

 

5. Calculați:: 

59m + 10m =...... m 

62m + 23m = ......m 

76 l  –  21 l = ...... l 

96 l – 275 l = ...... l 

44-22= 
80+12= 

46-30= 10+10= 



 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE PENTRU  

PROBA DE EVALUARE  

Disciplina: MATEMATICĂ 

 

ITEM 10 - 9,00 8,99 – 7,00 6,99 – 5,00 

I 1 Răspuns corect și 
complet: rezolvă corect 
toate cele 5 exerciții de 
adunare și scădere date, 
obținând rezultatul căutat; 

Răspuns parțial corect: 
rezolvă corect doar 3-4 
exerciții de adunare sau 
scădere din cele 5 date; 

Răspuns parțial corect: 
rezolvă corect doar 2-3 
exerciții din cele 5 date, 
obținând rezultatul căutat; 

I 2 Răspuns corect și 
complet: rezolvă corect 
toate operațiile de adunare 
și scădere și ordonează 
corect crescător numerele 
date; 

Răspuns parțial corect: 
rezolvă corect doar 3 
exerciții de adunare sau 
scădere și ordonează 
corect crescător doar 3 
dintre numerele date; 

Răspuns parțial corect: 
rezolvă corect doar 2 
exerciții de adunare sau 
scădere și ordonează corect 
crescător doar două dintre 
numerele date; 

I 3 Răspuns corect și 
complet: identifică corect 
toate figurile geometrice 

Răspuns parțial corect: 
identifică corect doar trei 
figuri geometrice 

Răspuns parțial corect: 
identifică corect doar două 
figuri geometrice 

I 4 Răspuns corect și 
complet: rezolvă corect 
cerințele; 

Răspuns parțial corect: 
rezolvă parțial cerințele 
(2-3); 

Răspuns parțial corect: 
rezolvă doar o cerință; 

I 5 Răspuns corect și 
complet: rezolvă corect 
toate cele 4 exerciții de 
adunare și scădere, 
folosind unitățile de 
măsură date; 

Răspuns parțial corect: 
rezolvă corect 3 exerciții 
de adunare și scădere, 
folosind unitățile de 
măsură date; 

Răspuns parțial corect: 
rezolvă corect două 
exerciții de adunare și 
scădere, folosind unitățile 
de măsură date; 

 

 

 

  


