
Fișă de lucru 

în vederea pregătirii  elevilor claselor a II-a pentru Evaluarea Națională  

    

Prof înv. primar Buzilă Sanda Raveca 

Școala Gimnazială,,Iacob și Ioachim Mureșanu” 

        

 

     O echipă internaţională de exploratori a plecat într-o expediţie la Polul Nord, pentru a 

aduna  mai multe informaţii despre această zonă şi animalele care trăiesc aici. În perioada 

petrecută acolo, membrii echipei au observat unele animale  conform datelor din  tabelul de 

mai jos 

   

30 de urşi polari 68 de foci 37 de vulpi polare 

 

1. Câte animale a observat echipa de exploratori în total? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect 

   a. 98              b. 99               c.  131                   d. 135    

2. Claudiu spune că numărul urşilor şi al vulpilor împreună este mai mare decât numărul 

focilor. Tu ce părere ai? 

Scrie, pe spaţiul dat exerciţiul  prin care afli! 

                              

                 

                 

                 

                 

                 

 

3. Doi membri ai echipei de cercetare discută la sfârşitul zilei: 

-   Câte animale ai observat azi? 

 - 4 grupuri cu câte 6 urşi şi 6 grupuri cu câte 3 foci. 

Câte animale a observat echipa în total? 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

                              

                 

                 

                 

                 



 

4. Urşii trăiesc în familii de câte 3 membri fiecare. Utilizând informaţiile din tabel, află câte 

astfel de familii au observat exploratorii? 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

 

                              

                 

                 

                 

                 

 

5. Doi pui  de urşi  stau pe zăpadă la soare. Dacă aduni numărul total al picioarelor şi al 

ochilor, vei afla câţi ani are mama  ursoaică? Ce vârstă are ursoaica? 

Află și tu rezultatul prin adunare  repetată de termeni egali. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

                              

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

6. Eschimoşii folosesc pentru deplasare sănii trase de câini. Câţi câini trag la o sanie,  dacă 

sunt aşezaţi în 2 şiruri a câte 3 câini fiecare?  

Află și tu rezultatul prin adunare  repetată de termeni egali. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

 

                              

                 

                 

                 

                 

                 

 

7. Cei 20 de peşti prinşi de ursoaică sunt împărțiți în mod egal celor 2 puişori flămânzi. Câţi 

peşti mănâncă fiecare pui de urs? Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

 

                              

                 

                 

                 

 



8. La Polul Nord timp de o jumătate de an este vară polară. Câte luni de vară polară  sunt în 

acea zonă?  

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 a. 5 luni            b. 4 luni            c.  6 luni           d. 12 luni 

9. Trei vulpi polare au săpat în stratul de zăpadă 15 vizuini, în mod egal. Câte vizuini sapă o 

vulpe? 

  Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

 

                              

                 

                 

                 

 

10. La o staţie meteo s-a observat că dintr-o lună de 30 de zile, 8 au fost mai calde, de 2 ori 

mai multe decât cele calde  au fost reci, iar restul geroase. Câte zile din lună au fost geroase la 

pol? Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea. 

 

                              

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

11. Cu ce formă geometrică se aseamănă bucăţile de gheaţă folosite la construcţia unui iglu ? 

Încercuiește varianta corectă. 

a. cerc 

b. dreptunghi 

c. triunghi  

 

12. Pe o banchiză stau 30 de foci. Pleacă  16 în apă, iar restul se împart în grupuri de câte 7 

foci fiecare. Se pot forma  2 grupuri egale de foci fără a rămâne singură nici o focă? 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

 

                              

                 

                 

                 

                 



                 

                 

                 

 

Justifică răspunsul, în spaţiul de mai jos. 

Da, pentru că 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nu, pentru că 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


