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 Clasa  II- a 

1a) Unește fiecare număr cu eticheta pe care este scrisă o caracteristică a acestuia  

254                Are cifra unităților 0 

620     Are cifra zecilor 6 

863                             Are cifra sutelor mai mică decât 3 

   Are cifra sutelor 3 

 

b) Scrie numerele : 

-de la 357 la 362, numărând din 1 în 1 

-de la 300 la 265, numărând din 5 în 5 

 

2 .Observă desenul. Care afirmație este adevărată ? 

 

 

 

   

 

 

a ) Este un triunghi în interiorul cercului. 

b ) Este un cerc în interiorul triunghiului. 

c ) Este un cerc în exteriorul pătratului. 



3 .Efectuează, apoi verifică rezultatele prin probă : 

a) 72+227= 

b )456-134= 

c ) 231-26= 

4. a) Scrie sub formă de înmulțiri următoarele adunări repetate : 

 5+5+5+5+5+5  

 7+7+7 

4+4+4+4 

b )Transformă exerciţiile următoare în operaţii de împărţire : 

 8- 2-2-2-2=0 

9-3-3-3=0 

15-5-5-5=0 

12-4-4-4=0 

 15-3-3-3-3-3=0 

10-2-2-2-2-2=0 

5. Calculează : 

35: 5+29 

70: 10 x 5 

45: 9+35 

28: 7x9 

68: 8 x10 

49:7 + 48 

  

 6.  Scrie denumirea fiecărui corp sau figură geometrică:  

 

 

        



  

 

 

7. Din produsul numerelor 5 și 9 scade jumătatea numărului 16. 

8.  Alina a citit dintr-o carte , în prima zi 24 de pagini, a doua zi cu 4 pagini mai puțin, iar a treia zi un 

sfert din cât a citit a doua zi .Câte pagini a citit în cele 3 zile ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Competența   Itemul  

Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient  
Analiza 

statistică 

1.1. Scrierea , 

citirea și 

formarea 

numerelor 

până la 1000 

I1 a ) Asocierea 

numărului potrivit 

cu caracteristicile 

cerute de 

precizarea cifrei 

unităților, zecilor, 

sutelor 

b ) Numărarea în 

ordine crescătoare 

şi descrescătoare 

cu pas de 

numărare dat 
 

a)3 numere 

 

b)7 numere  

a)2 numere 

 

b)6 numere  

a)1 număr 

 

b )3-4 

numere 

Toți elevii fac 

asocierea 

corectă . 

Toţi elevii scriu 

corect toate 

numerele,demon

strând că deţin 

cunoştinţele 

necesare 

identificării 

numerelor cerute  

/ordinelor şi 

claselor 

2.1. 

Localizarea 

unor obiecte 

prin stabilirea 

unor 

coordonate în 

raport cu un 

I2.Identificarea 

exteriorului şi 

interiorului unei 

figuri geometrice  

Stabilirea valorii 

de adevăr a celor 

3 propoziţii 

Stabilirea 

valorii de 

adevăr în 2 

cazuri 

Stabilirea 

valorii de 

adevăr pentru 

1 caz 

Toţi elevii fac 

stabilirea 

corectă, prin 

identificarea 

exteriorului și 

interiorului unei 

figuri 

geometrice 



sistem de 

referință 

dat,folosind 

sintagmele 

învățate  

 

1.4. 

Efectuarea de 

adunări și 

scăderi , 

mental și în 

scris, în 

concentrul 0-

1000, 

recurgând la 

numărare , 

și/sau grupare 

ori de câte ori 

este necesar 

 

 

I3.Efectuarea de 

adunări şi scăderi 

şi verificare prin 

probă 

Efectuează 

corect toate 

calculele  

2 calcule 

corecte 

1 calcul 

corect 

90 % dintre 

copii efectuează 

corect 

adunări/scăderi 

cu numere mai 

mici decât 

1000,fără şi cu 

trecere peste 

ordin, şi verifică 

prin operaţia 

inversă 

1.5. 

Efectuarea de 

înmulțiri și 

împărțiri în 

concentrul 0- 

1000 prin 

adunări/scăder

i repetate 

 

I4. a.Scrie sub 

formă de înmulțiri  

adunări repetate  

b.Transformă 

exerciţiile date  în 

operaţii de 

împărţire 

 

a. 3 exercitii 

corecte  

b. 6 exerciţii 

corecte 

a.2 exerciţii 

b.4 exerciţii 

a. 1 exerciţiu 

b. 2 exercitii 

90% dintre elevi 

calculează 

corect sume de 

termeni egali, 

efectuează 

corect înmulţiri 

în concentrul 0-

100 cu ajutorul 

adunării 

repetate, 

transformă 

operații de 

scădere repetată 

în împărțiri 



1.5.Efec 

tuarea de 

înmulţiri 

de 

numere 

în 

concen 

trul 0 - 

10 000 şi 

de 

împărţiri 

folosind 

tabla 

înmulți 

rii, 

respectiv 

tabla 

împărți 

rii 

  

 

 

 

I5 Rezolvare de 

înmulţiri şi 

împărţiri  

12 exerciţii 7-10 exerciţii 4-6 exerciții 

90% dintre elevi 

rezolvă înmulţiri 

şi împărţiri 

respectând 

folosind tabla 

înmulţirii şi a 

împărţirii 

90% dintre elevi 

respectă ordinea 

efectuării 

operaţiilor 

3.2. 2.2.Evidențierea 

unor 

caracteristici 

simple 

specifice 

formelor 

geometriei 

plane și 

corpurilor 

geometrice 

identificate în 

diferite 

contexte 

1.6.  

-util 

 

 
 

I6 Identifică 

figurile/corpurile 

geometrice 
 

7 fig./corpuri 
 

5-6 

figuri/corpuri 

3-4 figuri 

/corpuri 

Toți elevii 

identifică și 

denumesc 

formele plane 

(pătrat, triunghi, 

dreptunghi,cerc) 

Toţi elevii 

recunosc 

corpurile 

geomerice ( cub, 

cuboid, cilindru 

) 



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  

I7 Efectuează 

calcule de 

înmulţire, 

împărţire, scădere 

3 calcule  2 calcule 1 calcul 

90 % din elevi 

rezolvă corect 

operațiile 

impuse de 

terminologia 

specifică 

(produsul, 

jumătatea,  

din… scade ) 

 

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 

I8 Rezolvă 

probleme cu mai 

mult de două 

operatii 

3 operaţii 2 operaţii 1 operaţie 

Toţi copiii 

înţeleg  termenii 

specifici 

matematicii şi 

rezolvarea unor 

probleme de 

tipul: „cu atât 

mai puţin”, „un 

sfert din” 

 

                     

 

 


