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„VREM ÎN VACANȚĂ!” 
Elevii claselor a II-a din școala noastră au hotărât ca, la vară, să aibă o vacanță 

deosebită. Așa că au început să organizeze diferite activități. Numărul elevilor care vor 
participa la fiecare dintre aceste activități este scris în tabelul de mai jos. 

  
Excursie la munte 

162 
Excursie la mare 

120 
Concurs de pictură 

65 
Concurs de dans 

215 

 

a) 182 

b) 262 

c) 282 

d) 382                Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

 
65          215 

 
Nu se completează de către elev 

COD 

1. Câți elevi vor participa, în total, la cele două excursii? 
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

2.  

2. Doamna învățătoare compară numărul elevilor înscriși la concursul de pictură cu 
cel al elevilor de la concursul de dans. 

Compară-le și tu! 

Scrie, în caseta de mai jos, unul din semnele <, =, > pentru ca relația să fie corectă. 

1.  
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Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

 

a) cerc; 

b) dreptunghi; 

c) pătrat; 

d) triunghi.              Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

3. Cu cât este mai mare numărul elevilor de la concursul de dans față de cel al elevilor 

de la concursul de pictură? întreabă doamna învățătoare. 

Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. 

4. Adrian pregătește o planșă pentru pictură, ca în imaginea de mai jos. 
Cu ce figură geometrică se aseamănă planșa? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

4.  

3.  
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Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

5. Elevii vor merge în excursia la munte cu microbuzele. 
Calculează câte locuri are în total un microbuz, știind că sunt 6 rânduri a câte 3 locuri 

fiecare. 
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. 

5.  

6. În excursia la mare vor merge 120 elevi, împărțiți în 3 autocare. 
Dacă în fiecare autocar sunt 40 de elevi, așezați câte 4 pe fiecare rând, pe câte rânduri 

vor fi așezați elevii? 
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. 

6.  
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a) 2 ore 

b) 3 ore 

c) 4 ore 

d) 5 ore              Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 

 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

7. Elevii vor merge cu autocarele de la ora 10:00 până la ora 13:00. 
Câte ore vor merge ei cu autocarele? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

7.  

8. Pentru concursul de dans s-au adus 15 medalii așezate în cutii de câte 3 bucăți 
fiecare. 

Câte cutii s-au folosit pentru medalii? 

Află rezultatul prin scăderea repetată a aceluiași număr. 
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. 

8.  
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          … 

 

 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

9. Medaliile au fost aranjate în cutii respectând regula din șirul de mai jos. 
Ce medalii urmează în șir? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

9.  
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a) Eticheta de pe cutia cu medaliile pentru locul I se aseamănă cu un pătrat. 

b) Eticheta de pe cutia cu medaliile pentru locul al II-lea se aseamănă cu un triunghi. 

c) Eticheta de pe cutia cu medaliile pentru locul al III-lea se aseamănă cu un cerc. 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

     

     
 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Nu se completează de către elev 
COD 

10.  

10. Medaliile pentru concursul de pictură au fost așezate în cutii, iar pe fiecare cutie a fost 
lipită câte o etichetă, ca în imaginea de mai jos. 

Care dintre următoarele afirmații este adevărată? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

11.  

 

11. Mihai pregătește sala pentru concursul de pictură ca în imaginea de mai jos. Câte locuri 

pentru pictură pregătește Mihai? Află rezultatul prin adunare repetată de termeni egali. 
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. 

 

Medalii 
locul 

al II-lea 

  

Medalii 
locul 

al III-lea 

Medalii 
locul I 
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Sala cu flori Sala cu fluturi Sala cu pomi Sala cu animale 

15 20 15 20 
 

 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 
 

Da, pentru că __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nu, pentru că __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 
 
 
 
 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 

12.  

12. Știm că la concursul de pictură vor participa 65 de elevi. Elena va așeza planșe în 
mai multe săli, ca în tabelul de mai jos. 

Vlad spune că planșele așezate de Elena ajung pentru toți participanții. Are dreptate 

Vlad? 

Explică, în spaţiul dat, răspunsul tău. 


