
PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ 

Prof. înv. primar IONAȘCU LILIANA  

Școala Gimnazială ALEXANDRU IOAN CUZA Brăila  

 

Disciplina: MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

CLASA a II-a 

Unitatea de învățare: Adunarea și scăderea numerelor naturale 0 – 1000  cu / fără trecere peste 

ordin 

Timp de lucru: 45 minute. 

Competențe specifice vizate: 

Item 1 – CS. 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, 

recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar 

Item 2 – CS. 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, 

recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar 

Item 3 - CS. 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000 

Item 4 – CS. 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, 

recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar 

Item 5 - CS. 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei 

sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, 

<, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

Item 6 - CS. 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei 

sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, 

<, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

Item 7 - CS. 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; 

a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

Item 8 - CS. 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; 

a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

 

 



1.     Colorează cu galben merele în care rezultatele operaţiilor sunt cuprinse între 500 şi 700. 

780-                275+                 958-               341+                  800-               700- 

129                  338                   647                615                    219                267 

2.     Calculează, apoi  verifică prin operaţia inversă: 

              231 + 763=                                                    964 - 568= 

 

3.     Compară următoarele rezultate, folosind semnele: < , >, = , fără a efectua calculele: 

       a) 360 + 325         360 + 727                                      b)   870 – 236                    709 – 104 

                                            c) 569 + 45                 85 + 569 

4.      Efectuează calculele, apoi indică prin săgeţi rezultatul corect: 

456 + 512 =            311                                                     

637 – 326 =            968                                                       

512 + 415 =               32                                                     

452 – 420 =             927                                                    

259 + 350=              314                                                      

600- 286 =               609                                               

5.    Află: 

a) suma numerelor 273 şi 512; 

b) diferenţa numerelor 527 şi  418; 

c) numărul cu 121 mai mic decât 501.     

6.     Află numărul necunoscut:  

125 +a= 317                                    b – 512= 140                              850 – c=310     

7.     Mă gândesc la un număr. Îi adaug 320, scad 80 și obțin 400. La ce număr m-am gândit? 

8.     La un spectacol s-au vândut 300  de bilete pentru adulți și cu 169 mai puține bilete pentru 

copii.  

Câte bilete s-au vândut în total? 



DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

 

ITEM C. S. 

 

CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

I1 1.4 

 

Răspunde corect şi 

complet: toate cele 6 

situaţii date şi colorează 

3 rezultate. 

Răspunde parţial corect: 

completează rezultatele 

pentru 4-5 situaţii date şi 

colorează 2 rezultate.. 

Răspunde parţial 

corect: completează 

rezultatele pentru 2-3 

situaţii date şi colorează 

1 rezultat.. 

I2 1.4 

 

Calculează corect şi 

verifică, prin operaţia 

inversă, ambele operaţii 

propuse. 

Calculează corect cele 

două operaţii şi verifică, 

prin operaţia inversă, una 

din operaţiile rezolvate. 

Calculează corect doar 

o operaţie dată, verifică 

doar prin adunare sau 

prin scădere o operaţie. 

I3 1.2 

 

Compară corect cele 3 

situaţii date. 

Compară corect 2 dintre 

situaţiile date. 

Compară corect 1 dintre 

situaţiile date. 

I4 1.4 

 

 

Realizează 

corespondenţa  pentru 

toate cele 6 exerciţii. 

Realizează corespondenţa  

pentru 4-5 exerciţii. 

Realizează 

corespondenţa  pentru 

2-3 exerciţii. 

I5 1.6 Recunoaşte 

semnificaţia termenilor 

matematici şi rezolvă 

corect 3 situaţii 

propuse. 

Recunoaşte semnificaţia 

termenilor matematici şi 

rezolvă corect 2 situaţii 

propuse. 

Recunoaşte 

semnificaţia termenilor 

matematici şi rezolvă 

corect 1 situaţie 

propusă. 

I6 1.6 Recunoaşte 

semnificaţia termenilor 

matematici şi rezolvă 

corect 3 situaţii 

propuse. 

Recunoaşte semnificaţia 

termenilor matematici şi 

rezolvă corect 2 situaţii 

propuse. 

Recunoaşte 

semnificaţia termenilor 

matematici şi rezolvă 

corect 1 situaţie 

propusă. 

I7 5.2 Rezolvă corect 

problema. 

Scrie rezolvarea sub 

formă de exerciţiu cu 

Rezolvă doar o 

operaţie. 



termen necunoscut şi 

rezolvă doar o operaţie. 

I8 5.2 Rezolvă corect 

problema. 

Rezolvă problema cu 

greşeli de calcul. 

Rezolvă parţial  - doar 

o operaţie. 

 

Centralizarea rezultatelor pe competențe: 

  

Itemi / Competență Item 1 –  

C.S 1.4 

Item 2 –  

C.S 1.4 

Item 3 –

C.S 1.2. 

Item 4 – 

CS. 1.4. 

Item 5-  

C.S 1.6. 

Item 6- 

 C.S 1.6. 

Item 7-  

C.S 5.2. 

Item 8- 

C.S 5.2. 

Procent de realizare 
        

  

  

 


