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Copile drag,

Deschizând TESTE CU DICHIS pentru clasa I, vei pătrunde

în minunata lume a literelor, cuvintelor și numerelor.

Personaje din povești te vor aștepta să le însoțești în

fascinanta călătorie pe drumul cunoașterii și al aventurii.

Vei rezolva probleme pe diverse teme științifice din lumea

înconjurătoare: univers, Pământ, energie, corpul omenesc,
plante, animale, forțe și mișcare, unde și vibrații.

Călătoria îți va fi răsplătită cu o serie de jocuri interesante

și captivante care te vor surprinde în mod plăcut.

Motănelul Dunguliță va fi alături de tine cu o glumă, un

îndemn, o informație, un zâmbet sau o năzbâtie, cu câte o
întrebare sau un sfat din loc în loc.

Bucură-te, așadar, de tot ceea ce ți-am pregătit!
Pornește în aventură!

Autoarele

Comunicare în limba română

Testul 1

CALIFICATIVUL OBȚINUT: ….

Citește cu atenție textul următor.

Robotul
Marcel e un băiețel cam cât voi de măricel. Cu un
creion și o hârtie, Marcel face o magie. Un pătrat el
desenează, un dreptunghi mai mic urmează. Iată un
dreptunghi mai mare, două mâini, două picioare.
Oare ce a desenat băiatul cel talentat? Un cățel, un
șoricel sau poate un roboțel?
Stă Marcel și se gândește: robotului ce îi lipsește? O
guriță zâmbitoare, doi ochi mari, un nas, se pare.
Robotul e minunat și de toți e admirat.

1 Încercuiește varianta corectă de răspuns.

a) Marcel desenează:
 un cățel;
 un șoricel;
 un robot.
b) Băiatul desenează următoarele forme geometrice:
 un pătrat și două dreptunghiuri;
 un dreptunghi, un pătrat și un triunghi;
 două dreptunghiuri și două pătrate.
c) Robotul desenat de Marcel este:
 mic;
 minunat;
 albastru.

2 Potrivește, după model:
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băiat
robot
guriță
ochi

mari
zâmbitoare
rotund
talentat
minunat

Comunicare în limba română
3 Câte silabe are fiecare cuvânt? Scrie numărul corespunzător în cerculeț.

roboțel

pătrat

creion

ochi

zâmbitoare minunat

4 Ordonează alfabetic cuvintele de la exercițiul 3 .

5 Ordonează cuvintele pentru a obține propoziții:






Marcel

place

Lui

să

îi

a

robot

Băiatul

desenat

un

făcut

a

Marcel

desen

un

deseneze

minunat
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Comunicare în limba română
6 Transcrie prima, a cincea și ultima propoziție din text.

7 Formulează un răspuns la următoarea întrebare:

Ție ce îți place să desenezi?

A UTO EVA LUA RE
Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Suficient

1 răspuns corect

1 asociere
corectă

1-2 răspunsuri
corecte

1-2 cuvinte
ordonate
corect

1 propoziție
corectă

1 propoziție
transcrisă
corect

un enunț cu cel mult
4 greșeli de ortografie/
punctuație

Bine

2 răspunsuri
corecte

2 asocieri
corecte

3-4 răspunsuri
corecte

3-4 cuvinte
ordonate
corect

2 propoziții
corecte

2 propoziții
transcrise
corect

un enunț cu cel mult
2-3 greșeli de ortografie/
punctuație

Foarte bine

3 răspunsuri
corecte

3 asocieri
corecte

5-6 răspunsuri
corecte

5-6 cuvinte
ordonate
corect

3 propoziții
corecte

3 propoziții
transcrise
corect

un enunț cu cel mult o
greșeală de ortografie/
punctuație
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Matematică şi explorarea mediului

Testul 2

CALIFICATIVUL OBȚINUT: ….

Igiena

1 Observă imaginea. Rezolvă următoarele cerințe.

a) Scrie tot atâtea liniuțe verticale, orizontale și oblice câte cărți au aceste poziții în
bibliotecă.

b) Încercuiește obiectele din imaginea de mai sus
care sugerează ordinea.
c) Desenează obiectul din dreapta cărții de pe birou.

17

Matematică şi explorarea mediului
2 O
 biectele de igienă au fost numerotate

în ordinea folosirii lor când speli părul.
Scrie toate numerele de două cifre diferite
formate cu cifrele din imagine.

3 C
 alculează. Unește operațiile care au același rezultat. Fiecare rezultat îți va indica ce
produse pentru igiena corpului cumpără fiecare părinte pentru copilul său.

15 + 27 =

100 – 15 =
42 lei

34 + 51 =

85 – 18 =
67 lei

44 + 23 =

90 – 48 =
85 lei

18

Matematică şi explorarea mediului
4 R
 ealizează un desen în care să reprezinți o pastă de dinți, un pahar și o periuță de
dinți. Folosește două dreptunghiuri mici și trei dreptunghiuri mari.

5 Bifează obiectele care pot fi folosite pentru igiena urechilor și a unghiilor.

Model
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Matematică şi explorarea mediului
6 Încercuiește varianta „sănătoasă”.

a) Într-o zi este bine să consumi:
 1 pahar de apă;
 2 litri de apă;

1

linguriță de apă.

b) Zilnic este sănătos să mănânci:
 7 kg de fructe;
 15 kg de fructe;

1

fruct.

c) La vârsta ta este indicat să dormi noaptea:
 cel puțin 9 ore;
 cel puțin 24 de ore;  6 ore.

7 Î n vacanța de vară, Radu a rezolvat 24 de rebusuri, cu 17 mai multe puzzle-uri decât
rebusuri și 25 de jocuri de logică.
Câte jocuri, rebusuri și puzzle-uri a rezolvat Radu în total?

R: ____________________________

A UTO EVA LUA RE
Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Suficient

1 răspuns
corect

1-2 numere
corecte

1-2 calcule
corecte

1 obiect

1-2 obiecte
selectate

1 răspuns
corect

trei operații corecte

Bine

2 răspunsuri
corecte

3-4 numere
corecte

3-4 calcule
corecte

2 obiecte

3 obiecte
selectate

2 răspunsuri
corecte

plan de rezolvare incomplet
și trei operații corecte

Foarte bine

3 răspunsuri
corecte

5-6 numere
corecte

5-6 calcule
corecte

3 obiecte

4-5 obiecte
selectate

3 răspunsuri
corecte

plan de rezolvare complet
și trei operații corecte
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 olorează doar obiectele care îi ajută pe
C
cei doi copii să fie curați.
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