
 

 

 
 

 

  

 

 

metru de croitorie metru de tâmplărie riglă ruletă 
 

 
 

 

    
 

 



 

 

 

 

    
 

 
 

 
 

 

 
   

 

 
 

  ATENȚIE! Toate problemele și exercițiile se vor rezolva pe un caiet.  



 

 

 

 

Nume și prenume elev: .......................................................... 
 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 16 

– clasa a II-a –  
 

1. Răzvan are 2 bucăți egale de sfoară, cu lungimea de 132 cm fiecare. 

El le înnoadă pentru a forma o sfoară mai lungă. La un nod se pierd câte  

5 cm de la capetele fiecărei bucăți de sfoară.  

    Câți centimetri va măsura sfoara obținută? 

                                        

                                        

                                        

2. Un robot cântărește cât 2 elicoptere.  

a) O balanță are pe un taler 3 roboți.  

    Câte elicoptere trebuie pentru a echilibra balanța? 

                            

                            

                            
 

b) Un robot cântărește o jumătate de kilogram.  

    Câte kilograme cântăresc 3 roboți? 
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

3. Ana a participat la o lucrare de voluntariat timp de 21 de zile, iar Mihai 

timp de 3 săptămâni și 4 zile. Care dintre ei a lucrat mai mult timp și cu cât?  
                                        

                                        

                                        

                                        



 

 

 

 4. Cecilia, fiind plecată într-o excursie prin Europa, a cumpărat magneți 

pentru frigider, plătind pentru fiecare câte 3 euro. Ea a cumpărat 9 magneți și 

a plătit cu o bancnotă de 50 de euro.  

Ce rest a primit? 
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

5. Adrian a cumpărat 9 cutii cu câte 2 l 

de lapte fiecare. El împreună cu familia sa 

consumă 1 litru jumătate de lapte pe zi. În 

câte zile se va consuma întrega cantitate de 

lapte cumpărată de Adrian? 
                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 



 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 
 

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 17 

– clasa a II-a –  
 

1. Ana are înălțimea de 127 cm. Geo 

este cu 5 cm mai înalt, iar Ina este cu 9 cm 

mai scundă decât Geo. Ce înălțime are Ina? 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

 

2. Cu toată apa dintr-un vas plin, Dan umple 8 pahare de câte 200 ml 

fiecare. Ce capacitate are vasul? 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

 

3. O cutie cu biscuiți cântărește 650 de grame. Cât cântăresc biscuiții din 

trei cutii la fel de mari, dacă o cutie goală cântărește 50 de grame? 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 



 

 

 

4. Desenează pe caiet ceasurile de mai jos și, pe fiecare cadran, ora 

indicată. 

 

 

5. Ai o bancnotă de 50 lei, 2 bancnote de câte 10 lei și 8 bancnote de 

câte 1 leu. Poți cumpăra un obiect care costă 68 de lei? 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 



 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 
 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 18 

– clasa a II-a –  
 

1. Mama a cumpărat 6 m de pânză albastră și de 7 ori mai multă pânză 

albă. Câți metri de pânză a cumpărat mama în total? 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

2. Capacitatea unei sticle este de 2 litri și 

jumătate, iar a unui bidon de două ori mai mare. Ce 

cantitate de apă se poate transporta, la un drum, cu 

cele două recipiente? 

                             

                             

                             

                             

                             

                                       

                                       

                                       

 

3. Trei lăzi cu mere cântăresc 30 kg. Dacă o 

ladă goală cântărește 3 kg, cât cântăresc merele din 

cele 3 lăzi? Rezolvă problema în două moduri. 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



 

 

 

4. a) În luna mai soarele răsare la ora 6. La ce oră va apune dacă ziua 

are 14 ore și jumătate de lumină naturală?  

                                       

                                       

                                       
 

b) Dacă soarele răsare la 6 : 30 și apune la ora 20 și 45 de minute, câte 

ore de lumină naturală are ziua? 

                                       

                                       

                                       

 

5. De ziua lor, Gigi și Geo au primit de la părinți câte 250 lei fiecare. Gigi 

își cumpără o bluză de 98 lei, o carte de 67 lei și un tort de înghețată de  

45 lei. Geo își cumpără 2 tricouri de 75 lei fiecare și 4 ciocolate de 17 lei 

fiecare.  

 

Care dintre cei doi copii au rămas cu mai mulți bani? Cu cât? 
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        



 

 

 

 

Nume și prenume elev: ............................................................... 
 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 19 

– clasa a II-a –  
 

1. Vlad parcurge cu bicicleta 8 km într-o oră.  

   Câți kilometri parcurge: 

a) în 3 ore; 
                                

 

b) într-un sfert de oră; 
                                        

 

c) într-o jumătate de oră? 
                                        

 

2. Mama a cumpărat 20 kg de cireșe. Cu jumătate din cantitatea cumpă-

rată, mama face dulceață, iar din 5 kg face compot. Câte kilograme de cireșe 

au rămas nefolosite? 
 

                                        

                                        

                                        

                                        

 

3. Câte sticle de sfert de litru sunt necesare pentru a putea goli cei 5 l de 

suc de roșii pe care i-a preparat mama? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 



 

 

 

4. Ruxandra a alergat luni 200 m, iar marți cu 100 m mai mult.  

   Câți metri a alergat Ruxandra în cele două zile? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

5. Compune și rezolvă o problemă care să se rezolve prin exercițiul:  

250 euro – (78 euro + 15 euro) = ? euro 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 


