
Clasa a II-a

Test de evaluare
Numere naturale de la 0 la 100

Scrie cu litere numerele:1)

Scrie cu cifre numerele:2)

68 
13 
100 
99

=
=
=
=

Scrie adevarat (A) sau fals ( F) în dreptul 
fiecarei propozitii:

3)

a) Numărul 26 este număr par 
b) Numărul 86 este mai mare decât 78 și mai mic decât 97
c) Cel mai mic numar impar de două cifre este 13

douăzeci şi trei  

şaizeci şi doi 

patruzeci şi şapte 

treisprezece 

cincizeci şi opt 

=
=
=
=
=
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Compară numerele punând semnul 
< , > sau =

6)

Scrie:4)

45 55

b) numerele naturale cuprinse între 100 si 89:

c) numerele mai mari sau egale cu 23, dar mai mici decât 33:

Mirela trebuie sa ordoneze crescator si descrescator 
numerele de mai jos. 
Ajut-o, punând numerele în casutele corespunzatoare.

5)

a) 19, 5 și 28    

69 96 57 37

73 73 92 29 22 22

b) 63, 96 și 25   

c) 7, 88 și 21

a) numerele naturale de la 56 la 65
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Scrie înca trei numere consecutive, stiind ca:6)

Cine sta pe frunza7)

a) al doilea este 38

b) primul este  85

c) al treilea este 60
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Barem de corectare
Te ajuta sa vezi cum s-a descurcat copilul la test

Cali�cativele – sunt Foarte Bine, Bine, Su�cient si arata cat stie copilul la �ecare exercitiu 

Nota: Calculeaza cali�cativul obtinut la test astfel:
- elimina dintre cele 7 cali�cative obtinute la �ecare exercitiu pe cel mai bun si pe cel mai slab;
- dintre cele 5 cali�cative ramase, observa care are frecventa cea mai mare, acesta �ind cali�cativul 
  acordat pentru test;

Exemplu: Presupunem ca la cele 7 exercitii copilul a obtinut urmatoarele cali�cative:
                    FB, B, FB, FB, B, FB, S.
Elimini cel mai bun si cel mai slab cali�cativ, adica FB, respectiv S. Au ramas cali�cativele B, FB, FB, B, FB.
Cali�cativul obtinut la test este FB, deoarece se repeta de cele mai multe ori.

Exercitiu 

Perfomanta Foarte bine Bine Su�cient

1

2

3

Scrie corect cu litere
cele 5 numere.

Scrie corect corect cu
litere 4 numere.

Scrie corect corect cu
litere 3 numere.

Scrie corect cu
cifre 5 numere.

Scrie corect cu
cifre 4 numere.

Scrie corect cu
cifre 3 numere.

Scrie corect A sau F
pentru cele 3 propozitii.

Scrie corect A sau F
pentru 2 propozitii.

Scrie corect A sau F
pentru o propozitie.

4 Numara corect in cele
3 situatii.

Numara corect in
2 situatii.

Numara corect intr-o
singura situatie.

5
Ordonează crescator și

descrescator numerele in
toate cele 3 situatii.

Ordoneaza crescator și
descrescator numerele

in 2 situatii.

Ordoneaza crescator și
descrescator numerele

intr-o situatie.

6
Compara corect toate

cele 6 perechi de numere.
Compara corect 4-5
perechi de numere.

Compara corect 3
perechi de numere.

7
Scrie numerele consecutive

in cele 3 situatii.
Scrie numerele consecutive

in 2 situatii.
Scrie numerele consecutive

intr-o situatie.
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