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ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE
ÎN CONCENTRUL 0 – 1 000

Adunarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 fără trecere peste
ordin. Proprietăţile adunării. Probleme care se rezolvă cu o operaţie
1. Rezolvă exerciţiile de mai jos:
300 +
500

210 +
400

505 +
300

330 +
640

405 +
360

242 +
157

613 +
370

706 +
281

2. Măreşte cu 243 numerele: 342; 506; 360; 436; 610; 711; 106.
3. Observă imaginea şi răspunde la întrebări:

241

122

a) Câte cuie sunt în primele două
cutii? Dar în ultimele două?
b) C
 âte cuie sunt în total?
c) Scrie rezolvările pentru punctul
b: ________________________

320

4. Află rezultatul adunărilor de mai jos şi verifică rezultatele schimbând locul termenilor:
a) 106 + 622 = ______
   555 + 334 = ______

b) 245 + 542 = ______
   304 + 403 = ______

c) 432 + 345 = ______
   135 + 642 = ______

5. Completează caseta cu termenul potrivit. Verifică egalităţile.
235 + 134 = 134 +
+ 573 = 573 + 216

+ 460 < 460 +
543 +

> 543 + 235

6. Dan şi Radu merg la cules de nuci. Dan culege 521 nuci în timp ce Radu se uită la el.
a) Câte nuci au cules cei doi?
b) Ce legătură este între numărul de nuci culese de Dan şi numărul de nuci culese de
amândoi? De ce nu s-a schimbat numărul?

• Formulează alte trei probleme asemănătoare. Scrie rezolvarea lor pe spaţiul de mai jos:
a) ______________________________
b) ______________________________
c) ______________________________

Răspuns: _____________________________
Răspuns: _____________________________
Răspuns: _____________________________
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7. Privește imaginea de mai jos și află rezultatele cerute:
Am adunat
562 nuci.

Am găsit
0 cireşe în
pom.

Am cules
312 mere.

•

Scrie rezolvările pentru a afla câte fructe s-au adunat din:
a) nuc și măr: ____________________ Răspuns: ___________________________
b) măr și cireș: ___________________ Răspuns: ___________________________
c) nuc și cireș: ____________________ Răspuns: ___________________________
8. Explică, în scris, de ce nu a găsit cireșe în pom:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Află suma numerelor de mai jos, grupând convenabil termenii:
a) 200 + 159 + 300 =
c) 300 + 276 + 300 =
b) 500 + 328 + 100 =
d) 100 + 499 + 200 =
10. Calculează suma numerelor:
a) 356 + 242 =
b) 430 + 209 =
879 + 0 =
464 + 315 =

c)

0 + 736 =
736 + 251 =

11. Rezolvă exerciţiile de mai jos și verifică rezultatele schimbând locul termenilor:
a) 521 +
346
... . . .
190 +
508
... . . .

. . . . . . + b) 420 +
......
376
......
......

. . .... + c) 321 +
. . ....
444
. . ....
......

...... + d) 320 +
......
165
......
......

...... +
......
......

...... +
......
......

. . .... +
. . ....
. . ....

...... +
......
......

...... +
......
......

111 +
678
......

420 +
326
......

125 +
800
......

12. Află suma numerelor: 371 și 215; 381 și 512; 416 și 440; 505 și 472; 660 și 307;
899 și 0; 236 și 461; 461 și 236.
13. Care sunt numerele cu 135 mai mari decât suma numerelor:
a) 520 și 121 b) 443 și 311 c) 300 și 420 d) 202 și 431 e) 602 și 200
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Probleme care se rezolvă prin două operaţii. Anotimpuri
1. Rezolvă exerciţiile de mai jos:
900 –
700

560 –
300

840 –
210

707 –
200

809 –
306

465 –
302

696 –
530

769 –
435

... . . .

......

......

. . ....

......

......

......

......

2. Află numerele cu 123 mai mici decât: 555; 787; 965; 376; 663; 926.
3. Rezolvă exerciţiile de mai jos. Observă legătura dintre operaţii!
a) 875 – 251 =
b) 963 – 360 =
c) 675 – 472 =
d) 798 – 543 =
251 + 624 =
360 + 603 =
543 + 255 =
472 + 203 =
4. Completează petalele florilor după model:
534
423

136

500
222

957
215

317

380

878
307

475

106
176

789
670

179

976
455

321

370

5. Ana are 376 timbre mari și cu 154 mai puţine timbre mici. Câte timbre are Ana în total?
Scrie rezolvarea pe spaţiul de mai jos:

6. Scrie în casete numerele potrivite:
a) 253 + 436 = 689 +
998 –

b) 505 + 371 = 976 –

= 521 + 457

643 + 206 =

875 + 103 = 630 +

976 – 370 = 206 +
20

+ 400

7. Completează corect tabelul dat:
Descăzut

975

Scăzător

320

Rest

978
356

514

123

350

866
326

208

421
421

8. Foloseşte un calendar pentru a răspunde la întrebările de mai jos:
a) Câte zile însumează lunile de iarnă? ________________________________________
b) Dacă un copil va mânca în fiecare zi de iarnă câte trei mere, de câte fructe are nevoie?
______________________________________________________________________
9. P
 entru iarnă, Ana îşi cumpără o geacă de 335 lei, pantaloni groşi care au costat cu
112 lei mai puţin decât geaca şi o pereche de ghete de 411 lei.
a) Cât a plătit Ana pe pantaloni şi ghete? _____________________________________
b) Câţi bani a cheltuit în total? _____________________________________________
10. Completează spaţiile libere corespunzător:
a) Lunile de iarnă sunt: ___________________________________________________
b) Schimbări ale vremii pe timpul iernii: ______________________________________
c) Animalele pot suferi, iarna, de: ___________________________________________
d) În timpul iernii, oamenii trebuie să: _______________________________________
e) Sporturile de iarnă sunt: ________________________________________________
f ) Stratul de zăpadă este: __________________________________________________
g) Sărbătorile de iarnă sunt: _______________________________________________
11. Observă tabelul şi răspunde la întrebări:

Turiş
t

Spor

t

Schi

Săniuş

Patinaj

Copii

142

545

101

Adulţi

325

230

311

i

a) Numărul turiştilor de pe pârtia de schi: ______________________________________
b) La patinaj au fost, în total, __________________________________________ turişti.
c) Copiii au fost cu _____________________________ mai mulţi decât adulţi la săniuş.
d) În total au fost ___________________________________________________ copii.
e) La patinaj au fost cam de ______________________ ori mai mulţi adulţi decât copii.
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Recapitulare
1. U
 neşte picăturile de apă din centru cu cele din stânga, care reprezintă restul, şi cu
cele din dreapta, care reprezintă suma.
210

110
315
415

346
321

526
211
440
230

25

342

556
323

  

760

567

670

637
222

233
142

737

667
859

465
323

879

788

  

789

2. Efectuează adunările de mai jos şi aplică proba prin scădere.
a) 536 + 261 =
_________________
870 + 112 =
_________________

b) 425 + 363 =
_________________
545 + 230 =
_________________

c) 621 + 360 =
_________________
705 + 282 =
_________________

3. P
 entru împodobirea bradului de Crăciun s-au pregătit 344 steluţe, cu 132 mai puţine
globuri şi 220 clopoţei.
a) Câte globuri şi clopoţei s-au pregătit? _______________________________________
b) Câte ornamente sunt pregătite în total? _____________________________________
c) Ordonează crescător numărul ornamentelor. _________________________________
d) Rotunjeşte la sute numărul fiecărui ornament. _______________________________
e) Formulează o altă întrebare şi scrie rezolvarea mai jos:

4. Completează circuitul de mai jos:
876 – 325

– 520

+

131 –

22

1

+ 376

–

246

Evaluare
1. Completează tabelul de mai jos:
+

236

125

313

306
420

576

523

512

875

703
967

894

2. Scrie numerele care sunt cu:
a) 136 mai mari decât: 564 → _____ ; 760 → _____ ; 403 → _____ ;
b) 312 mai mici decât: 876 → _____ ; 593 → _____ ; 665 → _____ .
3. Scrie câte trei schimbări cauzate de venirea iernii la:
a) oameni: _______________________________________________________________
b) păsări: ________________________________________________________________
c) natură: ________________________________________________________________
4. Din suma numerelor 455 şi 234 scade diferenţa lor.

5. D
 intr-o pădure au plecat în ţările calde 456 rândunele, cu 243 mai puţini cocori şi
330 sturzi.
a) Câţi cocori au plecat?
b) Câţi cocori şi sturzi au plecat?
c) Câte păsări au plecat în total?

•A
 I TERMINAT?

Joacă-te! Ajută vieţuitoarele să-şi găsească adăposturile pentru a se proteja de frigul
iernii.
urs

oaia

vaca

vulpe

vrabie

furnica

grajd

bârlog

saivan

cuib

muşuroi

vizuina
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