
                                      TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ – MEM,  clasa a II-a 

  

                                                                    Prof. înv. primar, CIOBANU  CARMEN  ARTIMIZA 

                                                                         Școala Gimnazială “ELENA RAREŞ”, Botoşani                                        

 

1)  Ordonează decrescător numerele : 49, 23, 32, 62, 87, 20, 85, 3, 97, 13.  

                                

 

2)  Scrie toate: 

     a)  Numerele pare cuprinse  între 32 şi 46   

                                

 

     b)  Numerele impare de la 75 la 63   

                                

 

3)  Compară următoarele perechi de numere, folosind semnele  <, > ,= :                                   

        55 ____51                           71____17                        62____82                          26____ 62    

   

4)  Scrie vecinii numerelor : 

         _____ 38____ ;                  _____99_____ ;               _____80______ ;              ______89______      

 

5. Calculează exercițiile,  iar  ursul  polar  vă  va  răsplăti  cu  o  înghețată. 

 

43 + 5  = _____        76 – 6 = _____          87– 34 =   _____            

57– 28 = _____         60– 34 = _____       100 – 45 =  _____       27 + 39 =  _____         

62 + 4 = _____          73 + 7 = _____          41 + 43 – 55  = ______________________  

48 - 5 =  _____           88 – 9 = _____         61 – 35  + 53= _______________________ 

 

6) Aflați numărul necunoscut: 

15  + a  = 63                            84  –  m = 38                             n  –  57  = 19  

a =_________                         m = ________                           n =___________ 

a = _____                                m = ______                               n =_______  

 

7. Rezolvă  cerinţele: 

a) Măreşte  cu  38  diferența  nr.  98  și  75.   _____________________   /   __________________ 

b) Micşorează cu  30  suma  nr.  25  și  55.    _______________________    /   _________________ 

c) Din  suma  numerelor  52  şi  26  scădem  diferenţa  numerelor  65  şi  14.  

 _______________________________    _______________________ 

8. Rezolvă problema:           

                  

La un concurs de înot participă 24 fete și cu 6 mai puţini băieți. 

Câți copii participă la înot?  

               Rezolvare: 

                                

                                

 

                                                                                                                                     R. ____________ 



9. Citește  informațiile  si  notează  adevărat (A)  sau  fals (F): 

_____ Frunza  este  bucătăria  plantei.        

_____ Tulpina  absoarbe  apa  și  substanțele  hrănitoare  din  pământ. 

_____ Zăpada este  apă  în  stare lichidă. 

_____ Prin  fierbere  apa  se  transformă  în  vapori. 

_____ Stomacul are  rol  în  digestie. 

 

CONCLUZII- TESTAREA  INIŢIALĂ – MEM- CLASA a II-a   

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până  la 100 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor estimări,    

       aproximări 

1.4.  Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul  0-100, recurgând  

        frecvent la numărare 

1.6.  Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,                    

         <, >, =,  +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

3.1.  Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 

4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în        

       concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice  

 

ITEMI: 

1. Scrie descrescător numere date. 

2.a,b  Scrie numerele pare și impare dintr-un interval dat 

3. Compară perechi de numere date, în concentrul 0-100. 

4. Scrie vecinii numerelor date,  în concentrul 0-100. 

5. Calculează suma și diferența verificând rezultatele prin adunare și scădere. 

6. Află numărul necunoscut din egalități date. 

7. Aplică terminologia şi calculează corect suma, diferenţa. 

8. Rezolvă probleme cu două aflări în concentrul 0-100.  

9. Stabileşte valoarea de adevăr/falsitate pentru enunţurile date. 

 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- Să ordoneze descrescător numerele date; 

- Să scrie numere pare și impare din diferite intervale de numere; 

- Să compare numere în intervalul 0-100; 

- Să scrie vecinii numerelor date; 

- Să efectueze operaţii de adunare şi scădere; 

- Să afle numărul necunoscut; 

- Să aplice terminologia matematică; 

- Să rezolve probleme cu două operații; 

- Să stabilească valoarea de adevar/falsitate pentru enunţuri date; 

 

 



DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ: 

ITE-

MUL      

CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1. Răspuns corect şi  

complet: ordonează 

descrescător 9-10 

numere. 

Răspuns parţial 

corect: ordonează  

descrescător 7-8 

numere 

Răspuns parţial corect:  

Ordonează descrescător  

4-6 numere 

Răspuns incorect:  

Ordonează  

descrescător 1-3 

numere 

2. Răspuns corect şi  

complet: scrie toate 

cele 5 numere pare,  

5 impare . 

Răspuns parţial 

corect: scrie 4 numere 

pare , 4 impare 

Răspuns parţial corect:  

scrie 2-3 numere pare, 

 2-3 impare 

Răspuns incorect: 

scrie 0- 1 numere 

pare,impare 

3. Răspuns corect şi 

complet:pune 4 

semne 

corespunzătoare 

Răspuns parţial 

corect:pune 3 semne 

corespunzătoare 

Răspuns parţial 

corect:pune 2 semne 

corespunzătoare 

Răspuns incorect: 

rezolvă 0-1 cerințe; 

4. Răspuns corect şi  

complet: 

află toți cei 8 vecini 

Răspuns parţial 

corect:  

află 6-7 vecini 

Răspuns parţial corect: 

află 3-5 vecini 

Răspuns incorect: 

nu   află/află 1-2 

vecini 

5.  Rezolvă adunări si 

scăderi prin calcul 

scris  în concentrul 0 

– 100 

12-13  exercitii 

corecte                  

9-11  exercitii 

corecte 

6-8  exercitii 

corecte 

6. Răspuns corect şi  

complet: află  3 

numere necunoscute 

Răspuns parţial 

corect: găseşte 2 

numere necunoscute 

Răspuns parţial corect: 

găseşte 

1 număr 

necunoscut 

Răspuns incorect: 

nu găsește niciun 

număr necunoscut 

7.  Rezolvă enunturi 

matematice – 7 

exerciţii 

Rezolvă enunturi 

matematice – 6 – 5 

exerciţii  

Rezolvă enunturi 

matematice – 4 - 3 

exerciţii 

Rezolvă enunturi 

matematice –  2-1 

exerciţii 

8.  

 
Rezolvă problemă cu 

două operatii: 

întrebările, operatiile 

si răspunsul corecte 

Rezolvă problemă cu 

două operatii: 

întrebările, operatiile 

si răspunsul partial 

corecte 

Rezolvă suficient 

problema 

Nu rezolvă 

problema 

9.  Stabileste valoarea 

de adevăr pentru 5 

enunţuri  

Stabileste valoarea de 

adevăr pentru 4 – 3  

enunţuri 

Stabileste valoarea de 

adevăr pentru   2 

enunţuri 

Stabileste valoarea 

de adevăr pentru un 

enunţ 

 

BAREME DE APRECIERE: 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect 7– 9 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi; incorect /parţial corect restul 

itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect 2 -3 itemi; incorect /parţial corect restul 

itemilor 
SUFICIENT 



 

INREGISTRAREA  REZULTATELOR:       

 

1. REALIZAREA OBIECTIVELOR PE ITEMI :               

 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 

 

Item 6 

 

Item 7 

 

 

Item 8 

 

Item 9 

 

Item 

10 

Foarte bine           

Bine           

Suficient           

Insuficient           

 

 

2. APRECIEREA CU CALIFICATIVE FINALE: 

 

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient 

     

  

 

3. INTERPRETAREA REZULTATELOR: 

    -  PUNCTE TARI: -  

    -  PUNCTE  SLABE: - 

 

4. MODALITĂŢI CONCRETE DE REMEDIERE: 

 


