
 
 

 

 

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

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 20 

– clasa clasa a II-a –  
 

1. Desenează răspunsul următoarelor ghicitori, folosind simboluri ale fenomenelor 

naturii. 

  Nu-i făină, dar se cerne. 

  Nu-i covor, dar se așterne. 

 

 

 

Lână albă şi pufoasă 

Când pluteşte tot mai joasă 

Şi se umflă, cenuşie 

E semn că ploaia o să vie. 

 

 

Cine vine din văzduh 

Şi stropeşte pe pământ 

Grâul ca să crească mult? 

 

 

2. Descrie comportamentul animalelor ilustrate în anotimpul indicat. 

                    

           Iarna Toamna  Primăvara 

(zăpada) 

(nor) 

(ploaia) 



 
 

 

 

3. Realizează corespondenţa între simbolurile fenomenelor naturii şi cele ale 

anotimpurilor: 

  
  

    

    

 

4. Completează calendarul naturii, timp de o săptămână, folosind simbolurile de mai 

jos. 

     
 

 

      Zilele săptămânii   Caracteristicile vremii 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. Află termenul necunoscut: 

             a + 309 = 700                            b – 572 = 238                   1000 – c = 635     

             a = ..................                          b = ..................                  c = .................. 

             a = ..................                          b = ..................                  c = .................. 

 
6. Scrie o întrebare potrivită enunţului de mai jos şi rezolvă problema obţinută:   

   Pentru un concurs de matematică Mihai a rezolvat într-o săptămână 39 de 

probleme, iar Dana a rezolvat 46. 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

7. Într-o rezervaţie naturală sunt 1000 de animale: 197 zimbri, 285 capre negre, iar 

restul căprioare şi cerbi. Câte căprioare şi cerbi sunt în rezervaţie? 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

ATENȚIE! Toate exercițiile se pot rezolva pe un caiet, nu este necesară 

printarea fișei. 

 



 
 

 

 

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

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 21 

– clasa clasa a II-a –  
 

1. Calculează: 

423 + 008 = ......... 531 – 047 = ......... 252 + 189 = ......... 

526 – 007 = ......... 623 + 177 = ......... 754 – 365 = ......... 

134 + 086 = ......... 400 – 251 = ......... 624 + 376 = ......... 
 

2. Prin ce se înmulțește fiecare animal prezentat mai jos, prin ouă sau prin pui vii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Privește cu atenţie imaginile care urmează! Află cu cât este mai mare suma 
numerelor de pe animalul nocturn decât diferenţa numerelor de pe animalul diurn. 

Cum se numește animalul nocturn? Dar cel diurn? 

                     
 

                                        

                                        

                                        

 

4. Din cauza condiţiilor grele de viaţă de la Polul Nord, au mai rămas 172 urşi albi şi 
cu 85 mai puţine vulpi argintii. Câte animale au mai rămas la Polul Nord? 

                                        

                                        

                                        

 

5. Denumeşte câte două produse obţinute de la: 

               

742 

                         

                         

                         

                         

              R:           

 

34 

258 

834 

575 



 
 

 

 

6. Grupează animalele conform cerinţelor scrise pe nori. 

 

                               
 

 

 

 

 

     

 

   

    

 

 

  

 

 

Animale 

domestice 

Animale 

sălbatice din 

țara noastră 

Animale  

sălbatice din alte 

zone ale lumii 



 
 

 

 

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

 

 

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 22 

– clasa clasa a II-a –  
 

 

1. Scrie numerele reprezentate / reprezintă numerele date: 

 

 

 

 

          S     Z     U     S     Z     U S     Z     U 

__   __   __     __   __   __ __   __   __ 

 

 

 

 

 

          S     Z     U     S     Z     U M    S     Z     U 

 3     5      0     2      0     4 1     0     0      0 

2. Scrie:  

a) cel mai mic număr de trei cifre  ______ 

b) cel mai mic număr de trei cifre scris cu cifre diferite ______ 

c) cel mai mic număr de trei cifre scris cu cifre identice ______ 



 
 

 

 

d) toate numerele de trei cifre care au la unităţi cifra 5, iar la sute cifra 2; 

                                        

   

e) toate numerele naturale care se pot forma folosind o singură dată cifrele: 1, 6, 0. 

                                        

                                        

                                        

 

3. Efectuează: 

a)    6 +   8 = ______ 30 –   5 =   ______ 12 –   7 = ______  

     80 –  13 = ______ 21 +   9 = ______ 46 +   6 = ______ 

         34 + 26 = ______ 27 + 38 = ______     75 – 23 = ______ 

 

b) 54 + 27 – 69 = ___________              96 – 18 – 35 = __________ 

                              = ______   = ______  

 

4. Află termenul necunoscut:  

 a + 38  = 53                       b – 26 = 47                  81 – c = 45 

       a = ___________           b = _________           c = _______ 

       a = _____                         b = _____                    c = ____ 

 

 5. Primul termen al unei adunări este 54, iar al doilea este cu 18 mai mic decât primul.   

Care este suma celor două numere ? 

                                        

                                        

                                        

 

6. Într-o livadă sunt 75 pomi fructiferi.  Ştiind că 32 sunt pruni, 18 sunt peri şi restul 

meri, să se afle câţi meri sunt în livadă.    

                                        

                                        

                                        



7. Bifează răspunsul corect:

a) Care este cea mai mare planeta din sistemul solar?

Saturn Jupiter Uranus Mercur 

b) Ordinea planetelor din sistemul solar este:

Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus 

Mercur, Venus, Pământ, Marte, Saturn, Jupiter, Neptun, Uranus 

Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun 

Mercur, Venus, Pământ, Marte, Saturn, Jupiter, Uranus, Neptun 

8. Completează:

a) ______________ este satelitul Pământului.

b) Soarele este o _________________ şi oferă

Terrei _______________ şi ______________________. 

c. O rotaţie completă a Pământului în jurul Soarelui se

produce ____________ şi determină formarea __________. 

d. Ziua şi noaptea se formează prin o rotaţie completă a Pământului

_____________________ în timp de __________ ore. 


