
FIȘA NR. 1 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

SĂPTĂMÂNA 12.04.2021-16.04.2021 

I. Rezolvă pe fișă următoarele exerciții: 

 

1. Citește următorul text: 
 

         ”Un crocodil stătea pe malul unei ape adânci și plângea. El plângea cu lacrimi de crocodil.  

         - Ce s-a întâmplat, crocodilule? întreabă o căprioară curioasă. De ce plângi? 

         - Cum să nu plâng? răspunde el printre sughițuri. Am înghițit un biet vânător, cu tot cu armă și 

rucsac! 

  Căprioara râse bucuroasă: 

            -Aha! Te jenează pușca pe gâtlej? 

            - Tu nu pricepi nimic! Eu sufăr când mă gândesc la bietul om. Era atât de îndrăzneț! Cunoștea 

toate pădurile sălbatice, toate cotloanele pământului… Cum am putut să-l înghit? Sunt un crocodil 

nelegiuit!” 

       (,,Povestea crocodilului care plângea”- Vladimir Colin) 

a) Analizează părțile de vorbire subliniate în text. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



b) Alcătuiește propoziții cu următoarele ortograme și cuvinte: s-a, sa, s-au, o dată, ia, i-a, iau, l-a, 

la, ne-a, neam, numai, nu mai, într-o, printr-un. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) Găsește sinonime pentru cuvintele: 

cadou=________________ 

țară=________________ 

petrecere=________________ 

luptă=________________ 

benefic=________________ 

obraznic=________________ 

modest=________________ 

avere=________________ 

d) Găsește antonime pentru cuvintele: 

călduros≠________________ 

priceput≠________________ 

veselie≠________________ 

început≠________________ 

curajos≠________________ 

îmbrăcat≠________________ 

liniște≠________________ 



FIȘA NR. 1 MATEMATICĂ 

 

SĂPTĂMÂNA 12.04.2021-16.04.2021 

 

I. Rezolvă pe fișă următoarele exerciții: 

 

1. Se dau fracțiile  
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

  
 
  

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
  Completați tabelul corespunzător:  

 

Fracții echiunitare Fracții supraunitare Fracții subunitare 

   

 

 

 

 

 

 

 

2. Se dau cifrele 4,2,9. Scrie cu ajutorul lor:  

 

a) fracții subunitare 

 

 

b) fracții supraunitare 

 

 

c) fracții echiunitare 

 

 

3. Ordonați:  

 

a) crescător: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

       b)descrescător: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

4. Scrieți fracțiile corespunzător enunțurilor:  

 

a) trei pătrimi - 

b) două cincimi - 

c) două jumătăți - 

d) un sfert - 

e) șapte zecimi - 



f) opt supra trei - 

g) 10 la numitor și 8 la numerator - 

h) 4 și la numitor și la numerator - 

i) subunitare cu numărătorul 18 - 

j) au numitorul 6 și numărătorul 2 - 

k) supraunitară cu numărătorul 9 - 

 

5. Calculați:  

 

a) 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
   

  
  

 

 

b) 
  

  
 
  

  
  

 

 

c) 
 

  
 
  

  
  

 

 

d) 400+48:4+68:2+4 x (20+12+18)= 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

e) [1+(5x7-2x15)]:2x(2x8-15):[3: (1+14:7)+2]= 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



6. Comparați: (<,>,=) 

 

 

a) 
 

 
         

 

 
 

 

b) 
  

 
            

  

 
 

 

c) 
 

 
       

 

 

d)  
 

 
            

 

 
 

 

 

 

7. Aflați numerele necunoscute:  

 

a) a+ 
 

 
 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

b) 
  

 
   

  

 
 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

II. Rezolvă pe caiet următoarele probleme care se rezolvă prin metoda grafică: 

 

a) Suma a două numere este 21, iar diferența lor este 5. Află numerele. 

 

b) Andrei și Claudiu au împreună 30 lei. Știind că Andrei are cu 10 lei mai mult decât Claudiu, află 

câți lei are fiecare. 

 

c) Suma a două consecutive numere este 23. Află numerele. 

 

d) Suma a două numere este 33. Al doilea număr este de patru ori mai mare decât primul. Află 

numerele. 

 

 

 

 

 

 



FIȘA NR. 2 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

SĂPTĂMÂNA 19.04.2021-23.04.2021 

 

I. Rezolvă pe fișă următoarele exerciții: 

 

1. Alcătuiește câte o propoziție exclamativă, interogativă și enunțiativă folosind cuvântul 

”primavăra„: 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Se dă textul: 

 

   ”De îndată ce Degețel îl auzi pe căpcăun  sforăind, își trezi frații, le spuse să se îmbrace 

repede și să-l urmeze. Coborâră încetișor în grădină, apoi săriră peste zid. Alergară aproape toată 

noaptea, tremurând întruna fără să știe încotro mergeau.” 

        („Degețel”-Charles Perrault) 

a) Colorează cu verde vocalele din primul enunț al textului. 

b) Colorează cu albastru consoanele din cel de-al doilea enunț al textului.  

c) Scrie din textul dat, câte cinci cuvinte care: 

 

Încep cu vocală Încep cu consoană Se termină cu vocală Se termină cu consoană 

    

    

    

    

    

 

d)Scrie câte litere și câte sunete au cuvintele: 

 

Cuvânt Litere Sunete 

soare   

fixativ   

pix   

adânc   

 

e) Găsește câte trei cuvinte care să respecte schemele următoare: 

vcv _____________________ 

cvc_____________________ 

cvcv_____________________ 

vcvc_____________________ 



ccvc_____________________ 

cvcvc_____________________ 

 

II.  

1. Scrie pe caiet o compunere pornind de la următoarea imagine și următoarele întrebări: 

 

 

 
 

 

a) Ce anotimp este? 

 

b) Cum este vremea? 

c) Unde pleacă băiețelul? 

d) Cum este el echipat? 

e) Ce fac ceilalți copii? 

 

f) Cum s-au simțit copiii în această zi? 

 

2. Scrie pe caiet o compunere pornind de la următoarea ilustrație: 

 

 



FIȘA NR. 2 MATEMATICĂ 

 

SĂPTĂMÂNA 19.04.2021-23.04.2021 

 

I. Rezolvă pe fișă următoarele exerciții: 

 

1. Calculează 

 427+ 184   =                          9  x  7  =  

7356-5218 =                           56 :  8  = 

5245+1468  =                         22  x 3 = 

  495-   188  =                         95   : 5  = 

 

12 x 3=             70 : 5= 

15 x 7=             33 : 3= 

121 x 4=             60 : 5= 

234 x 5=             84 : 4= 

      

     2. Calculează, respectând ordinea efectuării operaţiilor: 

 

a) 8 x (2 + 8)+ 36 :4 = 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

b) (57-6 x 7) x 3: 9 + 25 =   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

c) 4x (25- 10 x2)+ 6x (32: 8)= 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 3. Într-o clasă a III-a a unei şcoli sunt 17 băieţi şi 19 fete. La  ora de educaţie 

      fizică au fost aşezaţi în şiruri de câte patru elevi. 

                     Câte şiruri se vor forma cu toţi elevii clasei?    
       Rezolvare 

 _______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                   4. Află diferenţa numerelor a şi b, ştiind că: 

a = 36 + 700 : 10 + 63 x 2 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

b = 500 : 100 + 400 : 2 – 16 x 10 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

                       Adaugă la diferenţa sfertul numărului 24. 

                      

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

         

      5. Un ţăran a adus la piaţă 4 lădiţe cu câte 18kg cu căpşuni. Dimineaţa a           

        vândut 52kg de căpşuni,iar restul după-amiază.  

        Câte kilograme de căpşuni a vândut ţăranul după-amiază? 

 

     Rezolvare 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



II. Rezolvă pe caiet următoarele probleme care se rezolvă prin metoda grafică: 

 

a) Câtul a două numere este 6, iar suma lor este 42. Află numerele. 

 

b) Suma a trei numere este 100. Află numerele, știind că primul număr este de trei ori mai mare decât 

al doilea și jumătate din al treilea. 

 

c) Suma a trei numere impare consecutive este 27. Află numerele. 

 

 

 

 

 

 



FIȘA NR. 3 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

SĂPTĂMÂNA 26.04.2021-30.04.2021 

 

I. Realizeazǎ o compunere de 12-14 rânduri cu titlul ,,Prietenul meu/Prietena mea” după 

următorul şir de întrebări: 

INTRODUCERE: 

1)Cum se numeşte prietenul tǎu cel mai bun? 

2)Unde v-aţi cunoscut? 

CUPRINS: 

3)Cum aratǎ prietenul tǎu? (scrie cum are ochii , pǎrul, adaugǎ detalii despre 

forma feţei, despre zȃmbetul acestuia, despre înǎlţime (dacǎ este 

înalt/scund/potrivit), cum se îmbracǎ; 

4)Ce îi place sǎ facǎ?  

5)Cum se poartǎ acesta cu tine? (scrie ce trǎsǎturi sufleteşti are prietenul tǎu: 

bun/iertǎtor/ blȃnd/generos/inteligent/îndrǎzneţ/sincer etc.); 

6)Ce admiri cel mai mult la prietenul tǎu? 

ÎNCHEIERE: 

7)Ce sentimente ai pentru prietenul tǎu? 

 

Realizeazǎ o compunere de 12 rânduri cu titlul ,,Primăvara” după următorul şir de 

întrebări: 

INTRODUCERE 

Ce anotimp a sosit? 

 Cu ce poate fi asemanată primăvara? 

CUPRINS 

Cum încălzeşte soarele?  

Care sunt vestitorii primăverii?  

Ce puteţi spune despre ghiocei? 

Dar despre rândunele? 

Ce se intampla în grădină? 

Ce fac gazele, copiii?  

Cu ce se îmbracă pomii? 

ÎNCHEIERE 

De ce vă place acest anotimp? 

Ce sentimente aveţi odată cu sosirea primăverii? 

 

Realizeazǎ o compunere de 12-14 rânduri cu titlul ,,Minunata primăvară” pornind de la 

următoarea imagine: 

 



FIȘA NR. 3 MATEMATICĂ 

 

SĂPTĂMÂNA 26.04.2021-30.04.2021 

 

I. Rezolvă pe fișă următoarele exerciții: 

 

1. Scrie cu: 

cifre arabe litere cifre romane 

cinci mii patruzeci și opt  2503  9  

trei mii patru  2200  14  

cinci mii cincizeci  1006  28  

nouă mii trei sute șaizeci  3036  37  

 

2. Ordonează crescător numerele pare și apoi descrescător numerele impare: 

 

245, 2156, 1980, 3347, 3232, 7659, 5908, 94, 4457, 4101. 

 

 

 

 

 

 

3. Rotunjește la mii, apoi la sute și apoi la zeci  numerele:   

NUMĂR ZECI SUTE MII 

3 786    

8 654    

1 297    

 

4. Calculați : 

a) 27 x ( 8 005-7 987 + 45 : 5 ) + 72 : 9 : 2 x 27 =  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 



  b) ( 41-36 : 4 : 3 ) x ( 54 : 9 : 3 x 75 – 99 ) =  

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
5. Aflați numărul necunoscut, apoi verificați rezultatele obținute: 

 

a + 2 589 = 2 874;                    b –  1 246 + 589 =5 975;                       846 x 2 – c  = 797;  

_______________                   ____________________                      ________________ 

_______________                   ____________________                     ________________   

_______________    ____________________                   _______________ 

 

6. La jumătatea numărului 16 adaugă sfertul lui. Efectuează printr-un singur exercițiu. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

7. Află triplul, împătritul, încincitul și înșesitul numărului 549. 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

8. Se dau numerele: a= 612 și b=76. Calculează: 

 

a) întreitul lui a:_______________________ 

b) sfertul lui b: _______________________ 

c) suma dintre a și b:___________________ 

 

II. Rezolvă pe caiet următoarele probleme care se rezolvă prin metoda grafică: 

 

a) Câtul a două numere este 5 , iar diferența lor este 28. Află numerele 

b) La o bibliotecă s-au adus 80 cărți. Dicționarele erau de 2 ori mai multe decât 

enciclopediile, iar cărțile de povești cu 20 mai multe decât dicționarele. Câte cărți de fiecare 

fel sunt? 

c) Suma dintre un număr și triplul său este 32. Care este numărul? 

d) Fie b:a=3, c:b=2 și diferența dintre c și a este 40. Află nr a,b,c. 

e) Irina, Gabriela și Maria au împreună 104 lei. După ce Irina cheltuie 23 lei, Gabriela 16 

lei și Maria 38 lei, celor trei fete le rămâne aceeași sumă. Câți lei a avut fiecare la început? 


