
Test de evaluare EN IV: Unități și instrumente de măsură 

 

Autor: Ecaterina Carmen Bonciu 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila 

 

Citește textul următor, apoi rezolvă cerințele! 

 

În Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, copiii au hotărât să 

realizeze un proiect: o excursie imaginară prin Europa. Dacă te documentezi și rezolvi 

cerințele matematice odată cu ei, vei afla multe lucruri interesante despre continentul nostru și 

despre obiectivele turistice pe care le poți vizita. 

Elevii se pregătesc pentru demararea proiectului. 

1. La înscriere în proiect, participanții au primit câte o legitimație. S-au măsurat pentru a 

completa înălțimea. Rezultatele măsurătorilor au fost: 

Miruna 143 cm 

Doru 138 cm 

Andrada 152 cm 

Camelia 160 cm 

Cătălin 149 cm 

Andreea 151 cm 

 

Scrie, pe rândul următor, prenumele persoanelor din listă, în ordinea descrescătoare a 

înălțimii. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

2.Fiecare copil a primit un rucsac - portofoliu, cu însemnele Uniunii Europene - Cercul 

celor 12 stele aurii pe fond albastru. Această emblemă a fost adoptată în anul 1955 de 

către Comitetul Miniștrilor. Cele 12 stele simbolizează unitatea popoarelor Europei. 

Scrie cu cifre romane, pe rândul următor, anul în care a fost adoptată emblema UE. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

3.Fiecare rucsac are un număr. Primele cinci rucsacuri sunt numerotate cu numere 

consecutive, al doilea fiind 1958, anul fondării UE. 

Scrie celelalte patru numere, în ordine crescătoare, pe rândul următor. 

……………………………………………………………………………………………… 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitetul_Mini%C8%99trilor


Elevii au cules informații despre distanțele rutiere dintre București și principalele 

capitale europene și au strâns datele într-un tabel. 

 Capitale 
europene 

Distanțe 
rutiere 

Timp estimat pentru 
parcurgerea distanțelor 

Consum (mediu) de 
benzină 

 

 
București 

Viena 1070 km 11 h 22 min   64 l 

Praga 1356 km 14 h   3 min   82 l 

Sofia   357 km   5 h   0 min   23 l 

Atena 1156 km 13 h 38 min   70 l 

Roma 1897 km 20 h   0 min 114 l 

Berlin 1694 km 17 h 53 min 101 l 

 

4.Citește cu atenție, apoi completează textul următor cu informații din tabel: 

Distanța dintre București   și   Viena este de … km și poate fi străbătută cu mașina în …. 

ore și …. minute. Cea mai mare distanță între București și o altă capitală scrisă în tabel 

este de … km, iar cea mai mică este de .. km. Dacă pornești din București spre Sofia, 

capitala Bulgariei, la ora 13, poți să ajungi la destinație la ora … . 

5. Folosind datele din tabelul anterior, calculează cu cât este mai mică distanța București – 

Atena față de distanța București – Berlin. 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

A.    2850  km   B.    583 km     C.     548 km       D. 538 km 

6. Folosește datele din tabelul anterior pentru a calcula cât a cheltuit pentru transportul auto o 

familie care a străbătut distanța dintre București și Sofia dus – întors, dacă a cumpărat benzina 

cu prețul de 5 lei. 

Scrie, pe rândul următor, răspunsul obținut. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Aproximează la zeci distanțele rutiere din tabelul anterior. 

Scrie numerele obținute, pe rândul următor. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Fiecare elev a strâns informații despre  obiectivele turistice ale unei capitale europene și 

a încercat să-i convingă pe colegi să le viziteze. Iată cum au fost prezentate o parte dintre 

obiective. 



8.Grădina Zoologică din Viena, situată în apropierea palatului Schonbrunn, este prima grădină 

zoo din lume. Aici trăiesc peste 500 de specii de animale - de la tigrul siberian şi hipopotam 

până la rinocer. Este una dintre puținele grădini zoologice europene care adăpostesc urși 

panda. 

Unește imaginea fiecărui animal cu unitatea de măsură în care poate fi exprimată masa 

sa. 

    
1 2 3 4 

 

a)tona                  b)kilogram                  c)miligram                 d)decalitru               e)chintal 

9.O familie formată din doi adulți și doi copii vizitează Grădina Zoo din Viena. Biletul de 

intrare este de 18 Euro pentru adulți și 9 Euro pentru copii. 

Încercuiește litera corespunzătoare operației matematice prin care afli cât a plătit familia 

pentru bilete. 

A. 18 × 2 + 9      B.  18 × 2 +9 × 2     C.   (18 + 2) × 9    D. 18 × 2 - 9 × 2      

10. Dacă ajungi la Paris, trebuie să vizitezi Turnul Eiffel, o construcție faimoasă pe schelet de 

oțel, ce măsoară 324 m înălțime. Turnul a devenit simbolul Franței. 

Încercuiește litera corespunzătoare înălțimii Turnului Eiffel, exprimată în centimetri. 

B. 3 240 000       B.  324 000      C. 3 240       D. 32 400 

11. La construirea Turnului Eiffel s-a folosit o cantitate de  73 000 de chintale de oțel. 

Încercuiește litera corespunzătoare cantității de oțel, exprimată în tone. 

A. 73     B. 7 300     C. 730      D. 730 000 

12. Franța este renumită pentru produsele sale de bucătărie. Croissantul, cel mai cunoscut 

produs al patiseriei franțuzești, este un foietaj ușor și pufos, nelipsit de la micul dejun. 

Completează spațiile punctate pentru a rescrie rețeta, exprimând toate cantitățile în grame. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Schelet
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg2dvq8_XNAhXBuBQKHeeeBZsQjRwIBw&url=https://www.infotour.ro/ghid-turistic/gradini-si-parcuri/acvariul-si-gradina-zoologica-din-viena-344&psig=AFQjCNFoBXQJ4sYK10Se0dVthQy3-ZtIZg&ust=1468687070179860


Aluat: 

¼ kg lapte praf 
7 g drojdie  
40 dag făină  

500 dg zahăr 
25 g sare 

150 g unt 
5000 cg făină 
Umplutura: 

1 hg cremă de alune 

Aluat: 

… g lapte praf 
7 g drojdie  
… g făină  

… g zahăr 
25 g sare 

150 g unt 
… g făină 
Umplutura: 

… g cremă de alune 

 

 

13. Columna lui Traian este un monument antic din Roma, construit din ordinul împăratului 

Traian, pentru comemorarea victoriei sale în Dacia. Terminată în anul 113, columna are 
exteriorul prevăzut cu un faimos basorelief, reprezentând războaiele dintre daci și romani. 

Columna are o înălțime de aproximativ 30 de metri și conține 18 blocuri masive de marmură, 

fiecare cântărind 40 de tone. 

Scrie, în spațiul dat, A dacă afirmația este adevărată sau F dacă afirmația este falsă. 

 … Columna lui Traian are o înălțime de 3 decametri. 

 … În anul 2016, Columna avea o vechime de 1900 ani. 

 … Columna cântărește 720 tone. 

 … Fiecare bloc de marmură din care a fost construit monumentul cântărește 4 000 kg. 

 … Anul în care a fost terminată columna, scris cu cifre romane, este CXIII. 

14.O băutură specifică Italiei și una dintre cele mai cunoscute băuturi din întreaga lume este 

cappuccino. Cantitatea de cappucino dintr-un vas de 1 litru se poate împărți în 10 cești de 

volume egale. Scrie, sub formă de fracție, numărul de cești consumate zilnic de fiecare dintre 

persoane (considerăm vasul de 1 litru ca întreg), apoi cantitatea consumată de fiecare, 

exprimată în centilitri. 

 Numărul de cești Fracția Cantitatea (cl) 

Sara 

 

… … 

Antonio 

 

… … 

Giulia 

 

… … 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Monument
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Traian
https://ro.wikipedia.org/wiki/113
https://ro.wikipedia.org/wiki/Basorelief


15. Londra este capitala Angliei și a Regatului Unit. Simbolul Londrei este Big Ben-ul, cel 

mai mare ceas cu clopot și patru fețe, și al treilea turn cu ceas ca înălțime din lume.  

Turnul are 9630 cm înălțime. Primii 61 m de la bază sunt construiți din cărămidă, iar restul 

turnului este din fier.  Ceasul a fost pus în funcțiune în ziua de 31 mai 1859, este celebru 

pentru acuratețea sa, iar  pendulul bate la fiecare 2 secunde. 

Calculează, apoi completează spațiile libere, folosind informații din text. 

La data de 31 iulie 2016, Big Ben avea o vechime de … ani și … luni. 

Pendulul ceasului Big Ben bate de … ori într-o oră. 

Partea din turn construită din fier are o înălțime de … centimetri. 

 

16. În imaginea de mai jos este un bilet de avion București – Londra. 

 

Calculează: a) durata zborului și ora la care aterizează avionul pe aeroportul din Londra, dacă 

are o întârziere de 15 minute;  

b) costul biletelor pentru o familie formată din 2 adulți, exprimat în euro, incluzând și taxa de 

serviciu. 

Scrie, pe rândurile următoare, răspunsurile obținute. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

17. William Shakespeare (n. 23 aprilie 1564 - d. 23 aprilie 1616) a fost un dramaturg și poet 

englez, considerat cel mai mare scriitor al literaturii de limba engleză. 

Calculează și scrie, pe rândul următor, câți ani a trăit William Shakespeare. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Ben
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1564
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1616
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dramaturg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi62LD1nfbNAhULbxQKHeGMCmkQjRwIBw&url=http://aliceee-traveler.blogspot.com/2015/02/vacanta-ieftina-in-tenerife-de-la-350.html&psig=AFQjCNFpph6WWOzUobwNfrqTy42oXVdWiQ&ust=1468698327780610


18.Pentru biblioteca școlii au fost achiziționate cărți, conform tabelului de mai jos: 

 Preț Număr de volume 

Sonete, William Shakespeare 8 lei 6 

Regele Lear, William Shakespeare 30 lei 5 

Romeo si Julieta, William Shakespeare 9 lei 10 

Hamlet, William Shakespeare 11 lei 4 

 

Încercuiește litera corespunzătoare operației matematice prin care afli cât au costat cărțile 

achiziționate. 

A. 6 × 8 + 5 × 30 + 10 × 9 + 4 × 11 

B. (8 + 30 + 9 + 11) ×6 × 5 × 10 × 4 

C. 6 × 8 + 5 × 30 - 10 × 9 + 4 × 11 

D. 6 × 8 × 5 × 30 + 10 × 9 + 4 × 11 

19. O persoană face economii pentru a putea pleca într-o excursie în Europa. Completează 

tabelul cu denumirile lunilor anului și cu sumele de bani economisite în fiecare lună. 

Luna Indicii pentru determinarea sumei Suma economisită 

ianuarie 1 bancnotă de 50 lei, 2 bancnote de 10 lei, 

3 bancnote de 5 lei, 5 bancnote de 1 leu 

  90 

… Cu 20 lei mai mult decât luna anterioară 110 

… Cât primele două luni la un loc 200 

… 

 

230 

mai 50% din suma economisită în luna aprilie 115 

… 

 

520 

20. În careul de mai jos sunt monede și bancnote românești. Bancnota de 5 lei, spre exemplu, 

se află în caseta C3. 

 1 2 3 4 

A   

 

 

B 

 

  

 
C  

  

 

D 

 

 

  

Scrie, pe rândul următor, în ce casetă se află  moneda de 50 bani. 

………………………………………………………………………………………… 

http://www.librarie.net/p/81285/Sonete-William-Shakespeare
http://www.librarie.net/p/122998/Regele-Lear-William-Shakespeare
http://www.librarie.net/p/126107/Romeo-Julieta-William-Shakespeare
http://www.librarie.net/p/119587/Hamlet-William-Shakespeare
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje6aDNp_bNAhXGyRQKHUWnADoQjRwIBw&url=http://www.zf.ro/zf-24/bnr-va-pune-in-circulatie-bancnota-de-200-de-lei-la-1-decembrie-2871300&psig=AFQjCNEqJsy6Po3hWYRD0V-zLArM8XDUlw&ust=1468700967074297
http://metropotam.ro/La-zi/centrul-vechi-din-bucuresti-invadat-de-bancnote-false-de-10-lei-art5889009826/
http://metropotam.ro/La-zi/centrul-vechi-din-bucuresti-invadat-de-bancnote-false-de-10-lei-art5889009826/
http://metropotam.ro/La-zi/centrul-vechi-din-bucuresti-invadat-de-bancnote-false-de-10-lei-art5889009826/
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq5eKUqPbNAhWG1xQKHQiaBnoQjRwIBw&url=http://www.puterea.ro/economie/bancnotele_de_500_de_lei_nu_vor_mai_exista-52575.html&psig=AFQjCNEqJsy6Po3hWYRD0V-zLArM8XDUlw&ust=1468700967074297
http://www.scritub.com/economie/finante/Bancnote-bacnotele-romanesti1517122220.php
http://www.scritub.com/economie/finante/Bancnote-bacnotele-romanesti1517122220.php
http://www.scritub.com/economie/finante/Bancnote-bacnotele-romanesti1517122220.php
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje6aDNp_bNAhXGyRQKHUWnADoQjRwIBw&url=http://www.zf.ro/zf-24/bnr-va-pune-in-circulatie-bancnota-de-200-de-lei-la-1-decembrie-2871300&psig=AFQjCNEqJsy6Po3hWYRD0V-zLArM8XDUlw&ust=1468700967074297
http://metropotam.ro/La-zi/centrul-vechi-din-bucuresti-invadat-de-bancnote-false-de-10-lei-art5889009826/
http://www.scritub.com/economie/finante/Bancnote-bacnotele-romanesti1517122220.php
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq5eKUqPbNAhWG1xQKHQiaBnoQjRwIBw&url=http://www.puterea.ro/economie/bancnotele_de_500_de_lei_nu_vor_mai_exista-52575.html&psig=AFQjCNEqJsy6Po3hWYRD0V-zLArM8XDUlw&ust=1468700967074297


 

Răspunsuri:  

1. Camelia, Andrada, Andreea, Cătălin, Miruna, Doru; 2. MCMLV; 3. 1957; 1959; 1960; 

1961; 4. 1070 km; 11 h 22 min; 1897 km; 357 km; 18; 5. D; 6. 230 lei; 7. 1070; 1360; 

360; 1160; 1900; 1690;  8. 1c; 2a; 3b; 4c; 9. B; 10. D; 11. B; 12. 250 g, 400 g, 50 g, 50 

g, 100 g; 13. A, F, A, F, A; 14. 1/10; 100 cl; 4/10; 400 cl; 2/10; 200 cl; 15. 157 ani și 2 

luni; de 1800 ori; 3530 cm; 16. 3 h 40 m; 10:05; 204 euro; 17. 52 ani; 18. A; 19. 

februarie, martie, aprilie, iunie; 90 lei; 110 lei; 200 lei; 230 lei; 115 lei; 520 lei; 20. 

D1. 


