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Matematică și explorarea mediului Evaluarea Națională – clasa a II-a

TEST

Elevii clasei a doua se află în sala de sport. 

12
31

24
27

19

Care este ordinea crescătoare a copiilor, în funcție de numărul de pe tricou?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

1

a ) Matei, Ana, Edi, Ema, Ina
b) Edi, Ema, Matei, Ana, Ina
c ) Edi, Ema, Ina, Matei, Ana
d) Matei, Ana, Ina, Ema, Edi

Profesorul de sport îi anunță pe elevi că aceia care au pe tricou numere 
mai mari decât 30, vor arunca primii la coș. Care dintre copiii din imagine 
va arunca primul la coș?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

2

a ) Edi
b) Ana
c ) Ina
d) Matei

Edi Ana
Ina

Matei

Ema
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Fiecare copil din imagine se va așeza față în față cu un coleg care are pe 
tricou numărul cu 10 mai mic decât cel de pe tricoul său. Ce număr va avea 
pe tricou colegul din fața lui Matei?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

3

a ) 17
b) 27
c )   7
d) 12

Fiecare dintre cei 5 copii va arunca la coș de 3 ori. Care este operația prin 
care vor afla câte aruncări la coș vor fi în total?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

4

a ) 5 + 3
b) 5 + 5
c ) 5 × 3
d) 5 – 3

Profesorul de sport împarte 12 cercuri celor 3 fetițe din imagine. Câte 
cercuri va primi fiecare fetiță?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

5

a )   4 cercuri
b) 9 cercuri
c ) 36 cercuri
d) 15 cercuri

Tabelul de mai jos arată ce sport preferă elevii din clasa a doua. Care este 
sportul preferat de cei mai mulți dintre copii?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

6

a ) volei
b) baschet
c ) fotbal
d) atletism

volei baschet fotbal atletism
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Mingea are forma unui corp geometric. Care este denumirea acestui corp?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

7

a ) cuboid
b) sferă
c ) cilindru
d) con

La începutul anului școlar, profesorul de sport a dorit să afle cât cântărește 
fiecare copil. Ce instrument a folosit?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

8

a ) balanța
b) rigla
c ) cântarul
d) ruleta

La finalul orei de sport, copiii așază mingile în dulap, ca în imaginea de mai jos.
Observă modelul și completează propoziția de sub imagine.

9

Următoarea minge în șir este de culoare  .

Carol nu participă la ora de sport, pentru că este răcit. Colegii i-au scris 
sfaturi pentru tratarea răcelii. Unul dintre sfaturile primite nu îl va ajuta să 
se vindece. Care este acesta?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

10

a ) Consumă multe ceaiuri!
b) Ia medicamentele recomandate de medic!
c ) Fă un duș rece!
d) Consumă fructe și legume!
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Pentru un joc propus de Emi, cei 28 de elevi ai clasei a doua se împart în 4 echipe. 
Câți elevi sunt într-o echipă?
Scrie, în spațiul dat, rezolvarea.

11

Profesorul de sport a realizat o listă cu diverse materiale necesare pentru 
dotarea sălii. 
De câți bani are nevoie pentru a achiziționa toate materialele de pe listă?
Scrie, în spațiul dat, rezolvarea.

12

PREȚ NUMĂR DE BUCĂȚI CE sE VOR 
CUMPĂRA

Minge de baschet 12 lei 2

Minge de fotbal 32 lei 1

Minge de volei 20 lei 2


