
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - CLASA a II-a  

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI  

Prof. înv. primar SANDA MARINELA 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”, Tg.Jiu, Gorj 

  

 1. Scrie numerele:  

a) de la 18 la 23: ___________________________________________________ 

b) cuprinse între: 56 şi 63 ____________________________________________ 

c) de la 94 la 88: ___________________________________________________  

2. Găseşte vecinii numerelor:   

  35    ;    72    ;    84    ;     29   

  54    ;    49    ;    60    ;     97     

3. Descoperă regula şi apoi continuă şirul cu încă 3 numere:  

a) 25, 27, 29, ... , ... ,           b) 74, 71, 68, ... , ... ,... .         c) 50, 55, 60, ... , ... , ... .  

4. Compară numerele cu ajutorul semnelor <, =, >:  

  45  52;         36  63;      61  63 ;  

24  89;         84  81;      56  76.  

5. Ordonează crescător numerele.   

71,  50,  17,  24,  65,  98,  35,  8,  84.  

____________________________________________________________________ 

  Încercuieşte numerele pare şi subliniază numerele impare.  

6. Calculează!  

     2 +  4 =              10 +   6 =            12 +  3 =                19 – 12 =   

     9 -   5 =                5 + 10 =              7 + 12 =               26 – 10 =   

10 + 20 =             24  -   4 =            64 + 13 =               28 – 14 =   

30 – 20 =             14 – 10 =             10 + 16 =            100 – 23 =   

25 +  7 =              90 – 80 =             45 + 45 =              89 -   9 =               

42 –  3 =              34 + 40 =             29 + 19 =              78 – 70 =              

7. Află numărul necunoscut:   

a + 36 = 89                      a – 53 = 38                         40 – a = 15  

a = ____________          a = ____________              a = ____________  

a = ____________          a = ____________              a = ___________  

 v: ____________          v: _____________              v: _____________  



8. Citeşte şi completează:   

a) suma numerelor 45 și 24 este: ____________________________________  

b) diferenţa numerelor 87 și 67 este: _________________________________ 

c) numărul cu 4 mai mare ca 56 este: _________________________________  

d) numărul cu 19 mai mic ca 78 este: _________________________________  

e) cu cât este mai mare 21 față de răsturnatul lui: ________________________ 

f) predecesorul rezultatului operației 7 +7 este: _________________________  

9. Rezolvă problema:  

Mirel are 36 lei, iar fratele său cu 13 lei mai mult.                                                                 

            Câţi lei au cei doi fraţi împreună?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Subliniază cuvintele care completează corect enunţurile:  

Lungimea băncii o putem măsura usor cu: pasul, chibritul, palma.  

Apa din cada de baie se poate măsura mai repede cu: găleata, paharul, linguriţa.  

O vulpe este aproximativ la fel de grea ca: un câine, o găină, un urs.  

11. Încercuieşte numărul corect al fiecărei figuri geometrice din desenul alăturat:  

- dreptunghiuri: 4, 6, 8.  

- pătrate : 3, 4, 5.  

- triunghiuri: 2, 3, 4.  

- cercuri: 11, 9, 10.  

  

12. Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de: 

a) soare, frig, întuneric şi apă; 

b) gheaţă, căldură şi lumină; 

c) apă, lumină, căldură şi pământ fertil. 

13. Recunoaşte organele vitale şi uneşte-l pe fiecare cu denumirea potrivită. 

 

 

 

 

 

 

        inimă             plămâni             creier                    rinichi                      stomac                   ficat   



 DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

ITEM FB B S 

1. Completează corect toate 

cele 3 şiruri de nr. 

Completează corect doar 2 

şiruri de nr. 

Completează corect un şir 

de nr. 

2. Găseşte vecinii pentru 7-8 

nr. din cele date 

Găseşte vecinii pentru 3-6 nr. 

din cele date 

Găseşte vecii doar pentru 1-

2 nr. 

3. Descoperă regula pentru 

toate cele 3 şiruri de nr. 

Descoperă regula doar pentru 

2 şiruri de nr. 

Descoperă regula pentru un 

singur şir de nr. 

4. Compară corect 5-6 nr. Compară corect 3-4 nr. Compară corect 1-2 nr. 

5. Ordonează crescător 7-9 

nr., încercuind pe cele pare 

şi subliniind pe cele impare 

Ordonează crescător 4-6 nr., 

încercuind pe cele pare şi 

subliniind pe cele impare, 

având 1-2 greşeli 

Ordonează crescător 1-3 nr., 

având mai mult de 2 greşeli 

în recunoaşterea nr. pare şi 

impare 

6. Calculează corect 19-24 de 

operaţii matematice 

Calculează corect 10-18 

operaţii matematice 

Calculează corect 1-9 

operaţii matematice 

7. Află termenul necunoscut 

şi face proba corect pentru 

toate cele 3 ex. 

Află termenul necunoscut şi 

face proba corect pentru 2 ex. 

Află termenul necunoscut şi 

face proba corect pentru 1 

ex. 

8. Completează corect 5-6 

enunţuri 

Completează corect 3+4 

enunţuri 

Completează corect 1-2 

enunţuri 

9. Rezolvă problema prin cele 

2 operaţii şi scrie în 

paranteză ce reprezintă 

rezultatul aflat 

Rezolvă problema prin cele 2 

operaţii dar nu scrie în 

paranteză ce reprezintă 

rezultatul aflat  

Rezolvă problema scriind o 

singură operaţie  

10. Subliniază corect toate cele 

3 cuvinte 

Subliniază corect toate 2 

cuvinte 

Subliniază corect toate 1 

cuvânt 

11. Recunoaşte formele 

geometrice şi încercuieşte 

corect toate cele 4 nr. 

Recunoaşte formele 

geometrice, dar încercuieşte 

corect doar 2-3 nr. 

Recunoaşte formele 

geometrice şi încercuieşte 

corect un singur nr. 

12. Încercuieşte varianta 

corectă (c) 

Încercuieşte elementele 

necesare plantei din fiecare 

variantă 

Încercuieşte greşit sau nu 

încercuieşte nimic 

13. Uneşte corespunzător 5-6 

organe vitale cu denumirea 

lor 

Uneşte corespunzător 3-4 

organe vitale cu denumirea 

lor 

Uneşte corespunzător 1-2 

organe vitale cu denumirea 

lor 

 

Matricea evaluării: 

      itemul  

  calificativul         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Calif. 

final 

Suficient               

Bine               

Foarte Bine               

 

 

 



Greşeli frecvente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Măsuri ameliorative: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


