
    
 

TEST DE EVALUARE 

Adunarea și scăderea numerelor naturale 0-1000, fără trecere peste ordin 

     Prof.înv. primar,  

GEANINA COROBCO 

Școala Gimnazială nr. 135, București, sector 5 

 

1. Calculează: 

674 + 225 = 787 – 554 = 400 + 542 =  

 

936 – 624 = 103 + 395 =  

 

2. Află: 

 

a) numărul cu 215 mai mare decȃt 432; 

 

 

b) diferenţa  numerelor 962 şi 342; 

 

 

c) cu cȃt este mai mare numărul 568 decȃt 242; 

 

 

3. Uneşte operaţia cu rezultatul corect: 

 

        684 – 473 =  899 

 

        245 + 654 =                                      134 

 

        786 – 652 =                                      211 

 

4. Pe un teren au fost plantaṭi ȋn prima zi 317 brazi, iar a doua zi un număr de brazi egal cu 

succesorul  

lui 361. 

              Câṭi brazi au fost plantaṭi?        

                   

 

5. Ȋntr-o livadă sunt 689 pomi. Dintre aceştia 223 sunt meri, 152 sunt peri, iar restul caişi.  

Cȃţi caişi sunt în livadă? 

 



 Competențe specifice: 

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; 

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. 

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. 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Descriptori de performanţă: 

ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT  INSUFICIENT 

I  1 Răspuns corect și 

complet: rezolvă 

corect cele 5 operații 

de adunare și scădere 

Răspuns parțial și 

corect: rezolvă corect 

3 operații de adunare 

și scădere din cele 5 

operații date. 

Răspuns parțial și 

corect: rezolvă 

corect 2 operații 

de adunare si 

scădere din cele 5 

operații date. 

Răspuns incorect: 

nu rezolvă 

niciuna din cele 5 

operații date. 

 

I  2 

Răspuns corect și 

complet: rezolvă 

corect cele 3 cerințe. 

Răspuns parțial si 

corect: rezolvă corect 

2 cerințe din cele 3 

cerințe date 

Răspuns parțial și 

corect: rezolvă 

corect o cerință 

din cele 3 cerințe 

date 

Răspuns incorect: 

nu rezolvă corect 

nici una din cele 3 

cerințe date 

I  3  Răspuns corect și 

complet: unește cele 3 

operații cu rezultatul 

corect. 

Răspuns parțial si 

corect: unește 2 

operații din cele 3 cu 

rezultatul corect 

Răspuns parțial si 

corect: unește o 

operație din cele 3 

cu rezultatul 

corect  

Răspuns incorect: 

nu unește nicio 

operație cu 

rezultatul corect 

 

I  4 

Răspuns corect și 

complet: rezolvă 

corect problema cu o 

operație 

Răspuns parțial și 

corect: scrie calculul, 

dar greșește 

rezultatul 

Răspuns parțial și 

corect: scrie 

operația dar nu 

scrie nimic la 

rezultat 

Răspuns incorect: 

nu rezolvă corect 

calculul 

 

I  5 

Răspuns corect si 

complet: formulează 

corect întrebările și 

rezolvă corect cele 2 

operații . 

Răspuns parțial si 

corect: formulează 

corect întrebările, dar 

greșește unul din cele 

două rezultate sau 

formulează corect o 

singură întrebare și 

rezolvă corect un 

calcul . 

Răspuns parțial și 

corect: formulează 

corect întrebările, 

dar greșește 

calculele sau nu 

formulează corect 

întrebările, dar 

obține un singur 

rezultat 

Răspuns incorect: 

nu formulează 

corect întrebările 

și nu rezolvă 

corect calculele. 

 



Evaluare finală: 

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL 

Rezolvă integral și corect 5 itemi. FOARTE BINE 

Rezolvă integral și corect 3 itemi; incorect 1 itemi/parțial 1 item. BINE 

Rezolvă integral și corect 1 itemi; incorect 1 itemi/parțial 3 itemi SUFICIENT 

Rezolvă parțial 1 itemi; incorect 4 itemi. INSUFICIENT 

Itemi 

     I.1. Efectuează operații de adunare şi scădere 

    I.2. Află numerele folosind terminologia 

     I.3. Unește operația cu rezultatul corect 

     I.4. Rezolvă problema cu o operație    

     I.5. Rezolvă problema cu două operații 

Obiective : 

 - Să efectueze operații de adunare şi scădere  

-  Să afle numerele folosind terminologia   

 - Să unească operația cu rezultatul corect 

 - Să rezolve problema cu o operație 

 - Să rezolve problema cu două operații   



 

MATRICE DE SPECIFICAŢIE 

MATEMATICĂ 

CLASA a II-a 

Niveluri 

taxonomice 

/ 

Competenţe 

Identificare/ 

Recunoaştere 

Ilustrare/ 

Exemplificare/ 

Descriere 

Comparare/ 

Clasificare 

Utilizare/ 

Aplicare 

Analiza/ 

Generalizare/ 

Transfer 

Apreciere/ 

Evaluare 

Interpretare 

C1. 

Efectuarea 

de adunări 

şi scăderi în 

concentrul 

0 - 1000 

 
O1 

X 

 O1 

X 

 
 

C2. 

Utilizarea 

unor 

denumiri 

matematice 

(sumă, 

diferenţă) 

în 

rezolvarea 

exerciţiilor 

O2 

X 

O2  

X 

 O2 

X 

 
 

C3.  

Capacitatea 

de a 

identifica 

operaţia cu 

rezultatul 

corect 

O3 

X 

  O3 

X 

O3 

X 

 

C4. 

Rezolvarea 

problemei 

cu o 

operaţie.   

O4 

X 

O4 

X 

 O4 

X 

  

C5. 

Rezolvarea 

problemei 

cu două 

operaţii.   

O5 

X 

O5 

X 

 O5 

X 

  



 

 

 

 

 


