
 

Numele………………………………………......    Data………………. 

   

TEST DE  EVALUARE- MEM, clasa a II-a 

Adunarea şi scӑderea numerelor naturale  0- 1000 

( fӑrӑ trecere peste ordin) 

BEJAN DANIELA-VALENTINA 

Şcoala Gimnazială “SIMION BĂRNUŢIU” Zalău,judeţul Sălaj 

     

 1.Calculeazӑ: 

165+  769-     34+  986-      8+  827-   

323             19   235       903  871     16 

     

    2.Află : 

• Suma numerelor 234 şi 63._________________________________ 

• Numărul cu 526 mai mare decât cel mai mic număr par scris cu trei cifre identice. 

_________________                   ________________________________________ 

• Diferenţa  vecinilor numărului 405 ._____________________________________ 

 

   3.Calculează în scris şi încercuieşte răspunsul corect : 

• Suma numerelor 232, 430 si 327 este: 

a) 1000; b)999;  c)989;  d)987. 

• Numărul cu 305 mai mic  decât  789 este : 

a) 384; b)484;  c)394  d)494 

• Dacă scăzătorul este 450  iar  diferenţa  e  340, descăzutul este : 

a) 110  b)730  c)790  d)970 

 

    4.Să calculăm corect ! 

                                  

+101                  -202                   +972                   -855                   +240                      

 

   5. Completeazӑ tabelul cu numerele care lipsesc: 

a 654 897 502  154  

b 202  401 638  736 

a-b  56  21 32 63 

 

                              

                              

                              

 

 

 

 

105                          



 

6.Observӑ tabelul şi rӑspunde la întrebӑri  (scrie operaţiile şi calculeazӑ): 

                 Sport 

Turişti 

             Schi Sӑniuş Patinaj 

Copii  142 545 101 

Adulţi 345 230 351 

 

a) Numӑrul  turiştilor de pe pârtia de schi:_________________________________ 

b) La patinaj  au fost în total:_________________________________________ 

c) Copiii au fost cu _____mai  mulţi  la schi  decât la 

patinaj__________________________ 

d) La sӑniuş  adulţii au fost cu _______ mai puţini  decât la 

schi_______________________ 

 

7.Numeşte câte trei vieţuitoare care: 

a. Se ȋnmulţesc prin ouă:______________________________________________________ 

b. Se hrănesc numai cu iarbă:__________________________________________________ 

c. Trăiesc  ȋn zona de munte:__________________________________________________ 

8. Completează spaţiile libere: 

a) Lunile anotimpului  iarna sunt:______________________________________________ . 

b) Pentru a trăi, vieţuitoarele au nevoie de :_____________________________________ . 

c) Unele vieţuitoare  hibernează , deoarece_______________________________________ 

d) Iarna sărbătorim:__________________________________________________________ 

e) Jocurile preferate de copii iarna sunt:_________________________________________ 

 

9. Pentru decorarea bradului de Crăciun din centru oraşului se vor folosi 344 globuri aurii, cu 

121 mai puţine steluţe argintii şi  210  clopoţei. 

 Câte decoraţiuni s-au folosit ȋn total? 

____________________________ 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 



 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

ITEM SUFICIENT BINE FOARTE BINE 

1 Să calculeze corect 1-2 operaţii Să calculeze corect 3-4 

operaţii 

Să calculeze corect 5-6 

operaţii 

2 Să calculeze corect  o 

sumă/diferenţӑ 

Să calculeze corect două 

sume sau o sumӑ şi o 

diferenţӑ 

Să calculeze corect douӑ 

sume şi o diferenţӑ 

3 Să calculeze corect  o 

sumă/diferenţӑ 

Să calculeze corect două 

sume sau o sumӑ şi o 

diferenţӑ 

Să calculeze corect douӑ 

sume şi o diferenţӑ 

4 Să calculeze corect  1-2 

operaţii 

Să calculeze corect  3-4 

operaţii 

Să calculeze corect toate  

operaţiile 

5 Sӑ calculeze corect 1-2 termeni 

necunoscuţi 

Sӑ calculeze corect 3-4 

termeni necunoscuţi 

Sӑ calculeze corect 5-6 

termeni necunoscuţi 

6 Să scrie şi să calculeze corect 

1-2 operaţii 

Să scrie şi să calculeze 

corect  3  operaţii 

Să scrie şi să calculeze 

corect  3  operaţii 

7 Să completeze corect o cerinţӑ 

sau toate trei parţial 

Să completeze corect douӑ 

cerinţe  

Să completeze corect 

toate trei cerinţele 

8 Să completeze corect 1-2 

cerinţe sau  trei parţial 

Să completeze corect 3-4 

cerinţe sau  parţial 

Să completeze corect 

5cerinţӑ sau  patru parţial 

9 Sӑ rezolve problema fӑrӑ plan 

de rezovare sau parţial cu plan, 

dar sӑ greşeascӑ  la calcule 

Sӑ rezolve problema cu plan 

de rezolvare , dar sӑ omitӑ a 

treia mӑrime  

Sӑ rezolve problema 

complet, cu plan de 

rezolvare 

 

Realizarea itemilor 

 

Aprecierea cu calificative 

 

CALIFICATIV F.B. B. S. I. 

Numӑr  elevi     

 

Interpretarea rezultatelor 

 

 

 

NR. 

OBIECTIV/ITEM 

 

I1 

 

I2 

 

I3 

 

I4 

 

I5 

 

I6 

 

I7 

 

I8 

 

I9 

 

Nr. elevi 

care l-au 

realizat 

F.B.          

B.          

S.          

I.          



 

COMPETENŢE  SPECIFICE VIZATE 

 

Nr.crt. Competenţa specficӑ vizatӑ Itemul 

1.4 Efectuarea de adunӑri şi scӑderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, 

fӑrӑ trecere peste ordin şi verificarea prin operaţie inversӑ 

1, 2, 3, 4, 5 

1.4 Rezolvarea de adunӑri şi scӑderi, mental şi în scris, în concentrul 0-

1000,fӑrӑ trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectӑ a 

unităţilor, zecilor, sutelor 

1,2,3,4 

1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice ( sumӑ, termenii unei 

sume, diferenţӑ, descӑzut, scӑzӑtor) în rezolvarea unor probleme 

2,3,5 

3.1 Rezolvarea de probleme  în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi 

generalizarea unor modele sau regularitӑţi din mediul apropiat 

Completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de propoziţii 

6,9 

         7,8 

4.1 Comunicarea în scris a unor efecte pe care le au fenomene ale naturii 

asupra mediului înconjurӑtor 

8 

4.2 Formularea unor consecinţe rezultate în urma observӑrii unor relaţii, 

fenomene, procese 

Identificarea şi explicarea unor schimbӑri /evenimente din viaţa 

plantelor, animalelor şi a omului, ca urmare a schimbӑrilor climatic( 

anotimpuri) 

7,8 

5.2 Rezolvarea de problemede tipul a+/- b=x, a+b+c=x 

Organizarea datelor unei probleme în tabel în scopul rezolvӑrii 

9 

6 

 


