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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Anul scolar 2018-2019 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

 

Clasa a II-a 

 

Numele și prenumele elevului: ................................................. 

Data susținerii testului: ..................................... 

 

                            

1. Scrie numerele: 

a) de la 18 la 23 :           ;           ;          ;           ;           ;            . 

b) cuprinse între 29 şi 36:            ;           ;          ;           ;           ;            . 

c) de la 54 la 48 :            ;          ;           ;            ;            ;          ;           

    2. Gândeşte ….. caută răspunsurile corecte ! 

a. Dacă eu sunt 13, vecinii mei sunt   şi 

b. Cine sunt eu dacă vecinii mei sunt  72 şi 74?  

c. Numerele 49 şi 51 sunt vecinii numărului     

        3. Descoperă regula şi continuă şirurile: 

      a. 25 ,30 ,35, 

      b. 88 ,87 ,86, 

      c. 48 , 50, 52, 

        4. Compară numerele punând semnele < ,> ,=  şi colorează cu roşu numerele pare 

46    68 ,   91       19  ,     34          21 

          

 



 

5. Calculează exerciţiile de pe flori şi desenează florilor ceea ce le lipseşte apoi 

ordonează crescător reultatele. 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 6. Citeşte şi completează: 

a. Dacă o pisică are 4 picioare ,atunci, 2 pisici vor avea  ................ picioare. 

b. Luca are 46 caiete. Călin cere 17 caiete. Acum Luca are ...... caiete . 

c. Dacă suma numerelor 56 şi 14  este ………….., diferenţa lor este …………… 

         7. DA  sau NU 

a. Lungimea unei bănci o putem măsura cu palma.   

b. Apa se măsoară cu metrul. 

    c. Dacă am 2 bancnote de un leu înseamnă că am 2 lei. 

    8. Află ce se ascunde în spatele soarelui. 

14+  =   29    76 -    = 58 

    

- 18  = 60 

 

 

 

 

 

34+46 94- 36 44+51 



 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

Descriptori de performanță: 

 

 

ITEM

UL 

CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

     1. Completează 

corect cele 3 

şiruri de numere 

cerute; 

Competează corect 2 

din cele 3 şiruri date; 

Completează corect 

cel puţin un şir din 

cele 3 date; 

Completează 

incorect şiruri de 

numere cerute; 

     2. Completează 

corect vecinii 

numerelor în cele 

6 situaţii; 

Completează corect 

vecinii numerelor în 

4 din 6 situaţii; 

Completează corect 

vecinii numerelor în 2 

din 6 situaţii; 

Completează 

incorect vecinii 

numerelor în 

situaţiile date; 

     3. 
Descoperă regula 

şi completează 

corect cele 3 

şiruri date; 

Descoperă regula şi 

completează corect 2 

din  3 şiruri date; 

Descoperă regula şi 

completează corect 1 

din 3 şiruri date; 

Nu descoperă 

regula şi 

completează 

incorect şirurile 

date; 

4 Compară corect 

cele 3 perechi de 

numere date; 

colorează 3 

numere 

Compară corect 2 

perechi de numere 

date; colorează 2 

numere 

Compară corect o 

pereche de numere 

date; colorează un 

număr 

Compară incorect 

perechile de 

numere date; 

colorează un 

număr 

5 Rezolvă corect 

toate exerciţiile 

propuse; 

Rezolvă corect 2 din 

exerciţiile propuse 

Rezolvă corect unul 

din exerciţiile 

propuse; 

Rezolvă incorect 

exerciţiile 

propuse; 

6 Completează cele 

3 probleme 

Completează cele 2 

probleme 

Completează o 

problemă 

Completează cu 

greșeli problele 

7 Răspunde corect 

3 întrebări 

Răspunde corect 2 

întrebări 

Răspunde corect la o 

întrebare 

Răspunde 

incorect întrebări 

8 Rezolvă corect 3 

exerciţii 

Rezolvă corect 2  

exerciţii 

Rezolvă corect un  

exerciţiu 

Rezolvă incorect 

exerciţiile 

 

Evaluare finală: 

                                      ITEMI      CALIFICATIVUL 

FINAL 

 

Rezolvă integral si corect 8 itemi. FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 6 itemi; incorect 1 item/ partial 1 item. BINE 

Rezolvă integral si corect 4 itemi; partial 2 item/ incorect 2 

itemi. 

SUFICIENT 

Rezolvă integral si corect 1-2 itemi; incorect 6-7 itemi. INSUFICIENT 

 


