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PRIMĂVARA 

 

  

     Zâna „Primăvara” a poposit cu alaiul ei de flori multicolore şi parfumate, într-o florărie. 

Numărul de flori pe care le-a adus cu ea este trecut în tabelul de mai jos. 

 

    

LALELE LĂCRĂMIOARE NARCISE ZAMBILE 

250 175 314 248 

 

Cerinţa 1: 

     Compară numărul de lalele cu numărul de zambile. 

Scrie, în caseta de mai jos, unul din semnele  „<” , „>”  sau „=” pentru ca relaţia să fie 

adevărată. 

250           248 
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Cerinţa 2: 

     Calculează suma dintre numărul de narcise şi numărul de lăcrămioare. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Cerinţa 3: 

     Zâna „Primăvara” a pus câteva flori în vaze aşezându-le astfel: 

 

     Câte lalele a pus primăvara în total în vaze? 

Află rezultatul prin adunarea repetată a aceluiaşi număr. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 
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Cerinţa 4: 

     În ajutorul primăverii a venit iepuraşul „Ronţăilă”. El a aşezat narcise pe 10 rânduri, 

fiecare rând având câte 7 narcise.  

Câte narcise a aşezat iepuraşul? 

Află rezultatul prin adunarea repetată a aceluiaşi număr. 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

 

a) 17 narcise 

b) 70 narcise 

c) 77 narcise 

d) 71 narcise 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Cerinţa 5: 

     În fiecare zi, zâna „Primăvara” culege câte 9 zambile.  

În câte zile reuşeşte zâna să culeagă cele 45 de zambile care au înflorit? 

Află rezultatul prin scăderea repetată a aceluiaşi număr.                                 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 
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Cerinţa 6:  

     Cu ce figură geometrică se aseamănă suportul pe care au fost puse flori? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

a) cerc 

b) triunghi 

c) pătrat 

d) dreptunghi         

                                                      
 

 

Cerinţa 7: 

     Zâna „Primăvara” a cules flori de la ora 10.00 până la ora 15.00. 

Câte ore a lucrat zâna la culesul florilor? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

a) 25 ore 

b) 15 ore 

c) 10 ore 

d)   5 ore 

                                                                          

                                                                                                         

 

Cerinţa 8:  

     Zâna împachetează florile în ambalajele de mai jos. 

Scrie, pe spaţiul de mai jos, numele figurilor geometrice care se aseamănă cu ambalajele 

folosite de zâna „Primăvara”. 

                   

                           

                         .......................................................                         ....................... 
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Cerinţa 9: 

     Care sunt lunile anotimpului de primăvară? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) aprilie, mai, iunie; 

b) martie, aprilie, mai; 

c) martie, aprilie, iunie; 

d) februarie, martie, aprilie; 

 

Cerinţa 10: 

     Vestitorul primăverii, ghiocelul, aşază nişte cartonaşe cu flori, ca în figura de mai jos. 

                  

     Ce flori urmează în şir? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) lalele, zambile; 

b) lăcrămioare, zambile; 

c) lalele, lăcrămioare; 

d) lalele, narcise; 

 

Cerinţa 11: 

     Priveşte planşa de mai jos. În ce parte a imaginii se află lăcrămioarele? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) dreapta sus; 

b) stânga sus; 

c) dreapta jos; 

d) stânga jos; 
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Cerinţa 12: 

     După confecţionarea coroniţelor din flori, zâna constată că i-au rămas câteva flori. 

Numărul florilor rămase este precizat în tabelul de mai jos. 

lalele lăcrămioare narcise zambile 

4 10 6 10 

 

    Zâna „ Primăvara” doreşte să realizeze nişte aranjamente florale. Ea spune că îi ajung 

florile rămase pentru 2 aranjamente dacă foloseşte câte 15 flori pentru fiecare aranjament. Are 

dreptate primăvara? 

Explică, în spaţiul dat, răspunsul tău. 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Da, pentru că 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Nu, pentru că 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

 MULŢUMESC PENTRU PARTICIPARE!  
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 Numele şi prenumele elevei/elevului:............................................................................... 

 Clasa a II-a ............ 

 Data:                    
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VARA 

 

     A doua fiică a bătrânului anotimp, Vara, a sosit şi ea pe meleagurile noastre. A adus cu ea 

mult soare, bucurie, în staţiunile de la Marea Neagră şi nu numai. 

Într-o tabără de elevi, de la Costineşti au petrecut zile deosebit de frumoase mai mulţi copii, 

alături de învăţători şi părinţi. 

Numărul persoanelor participante este scris în tabelul de mai jos.      

 

  
 

 
BĂIEŢI FETE ÎNVĂŢĂTORI PĂRINŢI 

220 220 44 110 

 

Cerinţa 1: 

     Câţi elevi au participat, în total, în tabăra de la Costineşti? 

Află răspunsul, calculând în spaţiul de mai jos. 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) 330 

b) 264 

c) 440 

d) 154  
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Cerinţa 2: 

     Zâna „Vara” compară numărul de fete cu numărul de băieţi participanţi în tabăra de la 

mare. 

Scrie, în caseta de mai jos, unul din semnele  „<” , „>”  sau „=” pentru ca relaţia să fie 

adevărată. 

 

220          220 

 

Cerinţa 3: 

     Zâna „Vara” doreşte să afle cu cât este mai mic numărul de învăţători faţă de numărul de 

părinţi care se găsesc în tabără. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Cerinţa 4: 

     Pe plajă, la înviorarea de dimineaţă se aşază câte 8 băieţi pe 7 rânduri. 

Calculează câţi băieţi participă în total la înviorare? 

Poţi folosi adunarea repetată a aceluiaşi număr. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 
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Cerinţa 5: 

     Zâna „Vara” le organizează copiilor concursul „Cel mai frumos castel de nisip”. Vor 

participa 48 de fete împărţite în 8 grupe. 

Câte fete vor fi în fiecare grupă? 

Poţi folosi scăderea repetată a aceluiaşi număr. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei.                    

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Cerinţa 6:  

     Copiii vor sta la plajă de la ora 8.00 până la ora 11.00.  

Câte ore vor sta copiii la plajă? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) 2 ore 

b) 5 ore 

c) 4 ore 

d) 3 ore 
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Cerinţa 7: 

     Fetele vor sta la plajă pe cearşafuri colorate. 

Cu ce figură geometrică se aseamănă cearşaful din imagine?  

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

                                                                                               
a) dreptunghi 

b) pătrat 

c) cerc                                                                   

d) triunghi                                                                                

 

Cerinţa 8: 

     Care sunt lunile anotimpului de vară? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

  

a) mai, iunie, iulie; 

b) iunie, iulie, septembrie; 

c) iulie, august, septembrie; 

d) iunie, iulie, august; 

 

Cerinţa 9: 

     Pe planşa de mai jos, zâna „Vara” a aşezat câteva localităţi de pe malul Mării Negre. 

 

  
MAMAIA COSTINEŞTI 

  
CONSTANŢA NEPTUN 
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 În ce parte a planşei se află staţiunea Costineşti? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

 

a) dreapta sus 

b) stânga jos 

c) dreapta jos 

d) stânga sus 

 

 

Cerinţa 10: 

     Soarele doreşte să o ajute pe zâna „Vara” şi aşază nişte cartonaşe ca în imaginea de mai 

jos. 

Ce obiecte urmează în şir? 

Dă-i şi tu o mână de ajutor! 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

 

a) şlapi, ochelari; 

b) şlapi, pălărie de soare; 

c) pălărie de soare, ochelari de soare; 

d) ochelari de soare, şlapi; 

 

 
  

 

Cerinţa 11: 

     Copiii din tabără au participat la diverse concursuri. Numărul de participanţi este trecut în 

tabelul de mai jos. 

Observă tabelul şi aşază în ordine crescătoare numerele. 

 

Tenis  Înot Alergare  Sărituri 

25 13 45 28 

 

     Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) tenis, înot, alergare, sărituri; 

b) înot, tenis, sărituri, alergare; 

c) înot, sărituri, alergare, tenis; 

d) alergare, sărituri, tenis, înot; 
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Cerinţa 12: 

     În cadrul programului de tabără vor face o plimbare pe mare cu vaporaşul. 

Persoanele participante sunt trecute în tabelul de mai jos. 

Fete Băieţi Învăţători Părinţi 

25 30 5 20 

 

Vaporaşul are disponibile 10 rânduri a câte 10 locuri pe fiecare rând. 

Ajung locurile pentru toţi participanţii? 

Explică, în spaţiul dat, răspunsul tău. 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Da, pentru că 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Nu, pentru că 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

 MULŢUMESC PENTRU PARTICIPARE!  
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TEST 3 

  

 

 

 Numele şi prenumele elevei/elevului:............................................................................... 

 Clasa a II-a ............ 

 Data:                    
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TOAMNA 

 

     Continuăm povestea noastră alături de fiicele anului şi ne întâlnim cu zâna „Toamna”. Ea 

ne aduce roade bogate şi belşug. Cămara toamnei este plină de bunătăţi.  

Le puteţi observa în tabelul de mai jos. 

 

    

VINETE VARZĂ CARTOFI CASTRAVEŢI 

235 kg 176 kg 288 kg 208 kg 

 

Cerinţa 1: 

     Zâna „Toamna” compară numărul de kg de vinete cu numărul de kg de cartofi. 

Compară-le şi tu! 

Scrie, în caseta de mai jos, unul din semnele  „<” , „>”  sau „=” pentru ca relaţia să fie 

adevărată. 

235          288 
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Cerinţa 2: 

     Toamna vrea să afle care este diferenţa dintre cel mai mare număr de kg din tabelul cu 

legume şi cel mai mic număr de kg. 

Ajut-o să afle acest lucru. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Cerinţa 3: 

     Zâna „Toamna” a aşezat în 6 lădiţe câte 6 vinete.  

Câte vinete a aşezat în lădiţe, în total? 

Calculează folosind adunarea repetată a aceluiaşi număr.             
Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei.                                                                                         

 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Cerinţa 4: 

     Bunica a ajutat-o pe zână să pună castraveţi la murat pentru iarnă. 

A aşezat în fiecare borcan câte 3 kg de castraveţi.  

De câte borcane are nevoie bunica, dacă are de pus pe iarnă 27 de kg de castraveţi? 

Află rezultatul prin scădere repetată.                                             

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei.                                                                                               
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Cerinţa 5: 

     Tata doreşte să cântărească legumele cumpărate.  

Ce instrument de măsură foloseşte tata? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) metrul de croitorie 

 
b) cana gradată 

 
c) cântarul 

 
d) ceasul  

 
 

Cerinţa 6: 

     Mama aşază borcanele cu castraveţi în cămară, pentru iarnă.  

Cu ce figură geometrică se aseamănă capacele borcanelor cu murături? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) cerc; 

b) pătrat; 
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c) dreptunghi; 

d) triunghi;                                       

                                                                            
 

 

Cerinţa 7: 

     Zâna „Toamna” aşază legumele, respectând regula din şirul de mai jos. 

Ce legume crezi că urmează? 

 

    

 

Continuă şirul completând cu alte 2 exemple, pe spaţiul de mai jos. 

........................................şi ....................................... 

 

Cerinţa 8: 

     Pentru pregătirea murăturilor, bunica a lucrat de la ora ora 8.00 până la ora 13.00. 

Câte ore a lucrat bunica? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) 3 ore; 

b) 5 ore; 

c) 4 ore;  

d) 6 ore;                                                                             
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Cerinţa 9: 

     Zâna „Toamna” doreşte să picteze legume pe planşe de diferite forme. 

Scrie, pe spaţiul dat, numele formei geometrice pe care o va avea fiecare planşă pictată. 

 

 

  

 

...................  .....................  ..........................  ................. 

Cerinţa 10: 

     Bunicul a aşezat legumele ca în imaginea de mai jos.  

În ce parte este situată varza? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

a) în partea stângă a castraveţilor; 

b) în partea dreaptă a castraveţilor; 

c) în partea dreaptă a vinetelor; 

d) în partea stângă a cartofilor; 

 

   

 

Cerinţa 11: 

     Zâna „Toamna” a dăruit unui azil de bătrâni 72 de kg de cartofi.  

I-a aşezat în 9 lădiţe.  

Câte kg de cartofi a pus Toamna în fiecare lădiţă? 

Calculează, pe spaţiul dat, folosind scăderea repetată a aceluiaşi număr. 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

a) 8 kg; 

b) 9 kg; 

c) 7 kg; 

d) 6 kg; 

 

 

 

 

CARTOFI 

 

 

CASTRAVEŢI VINETE 

VINETE 

 

VARZĂ 
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Cerinţa 12: 

     În fiecare săptămână, toată familia consumă câte 5 kg de legume proaspete.  

Numărul de kg de legume existente în cămară este scris în tabelul de mai jos. 

Ajung legumele pentru 5 săptămâni? Este adevărat? 

VINETE VARZĂ CARTOFI CASTRAVEŢI 

2 kg 2 kg 8 kg 3 kg 

Explică, în spaţiul dat, răspunsul tău. 

  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Da, pentru că: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Nu, pentru că: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

 MULŢUMESC PENTRU PARTICIPARE!  
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 Numele şi prenumele elevei/elevului:............................................................................... 

 Clasa a II-a ............ 

 Data:                    
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IARNA 

 

     Ultima fiică a anotimpului, Iarna, soseşte pe sania ei cu zurgălăi, aducând cu ea globuri, 

fulgi de nea, brazi, steluţe argintii. 

 

  
  

GLOBURI STELUŢE PATINE SĂNII 

244 144 137 136 

 

Cerinţa 1: 

     Compară numărul de globuri cu numărul de steluţe cu care iarna decorează bradul de 

Crăciun. 

Scrie, în caseta de mai jos, unul din semnele „<” , „>”  sau „=” pentru ca relaţia să fie 

adevărată. 

244       144 
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Cerinţa 2: 

     Ordonează obiectele în ordinea crescătoare a numărului lor. Foloseşte tabelul de mai sus. 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) sănii, globuri, patine, steluţe 

b) globuri, steluţe, patine, sănii 

c) sănii, patine, steluţe, globuri 

d) steluţe, globuri, patine, sănii 

 

Cerinţa 3: 

     Care sunt lunile anotimpului de iarnă? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

a) decembrie, februarie, martie 

b) ianuarie, februarie, martie 

c) decembrie, ianuarie, februarie 

d) octombrie, noiembrie, decembrie        

                                                                                                                        
                              

 

Cerinţa 4: 

     Zâna Iarna vrea să ştie care este suma dintre numărul de sănii şi numărul de patine pe care 

le folosesc copiii în jocurile de iarnă.  

Ajut-o să afle acest lucru.  Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei.                                                                                                                
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Cerinţa 5: 

     Observă tabelul şi stabileşte cu cât este mai mare numărul de globuri faţă de cel al 

steluţelor. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei. 

                                                                       
 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Cerinţa 6: 

     Iarna a aşezat pe 8 rânduri câte 8 globuri pe fiecare rând. Câte globuri a aşezat în total? 

Află rezultatul prin adunare repetată. 

Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea problemei.    

 

                                                                                                                        
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Cerinţa 7: 

     Moş Crăciun vrea să-i dea o mână de ajutor iernii. El aşază 63 de steluţe în cutii. De câte 

cutii are nevoie dacă pune în fiecare cutie câte 7 steluţe? 
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Cerinţa 8: 

     Iarna aşază în bradul de Crăciun o mulţime de globuri strălucitoare.  

Cu ce corp geometric se aseamănă acestea? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) cub 

b) sferă 

c) cilindru 

d) con 

                                                                                
 

Cerinţa 9: 

     Iarna duce copiii pe derdeluş, să se bucure de zăpadă. Aceştia au plecat la ora 11.00 şi s-au 

întors la ora 14.00. Câte ore au stat copiii pe derdeluş? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a) 2 ore 

b) 3 ore 

c) 4 ore                                                                                          

d) 3 ore şi jumătate  
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Cerinţa 10: 

     Spiriduşul lui Moş Crăciun aşază nişte cartonaşe ca în imaginea de mai jos. Ce obiecte 

urmează în şir? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

 
 

a) sănii, patine, sănii 

b) sănii, sănii, patine 

c) patine, patine, sănii 

d) sănii, patine, patine 

 

Cerinţa 11: 

     Renul moşului a folosit cartonaşe de diferite forme geometrice. 

Scrie, pe spaţiul dat, numele figurii geometrice pe care este scris cuvântul „sanie”. 

 

 

 

 

 

 

Cartonaşul pe care este scris cuvântul „sanie” este ..................................................................... 

 

Cerinţa 12: 

     După împodobirea bradului de Crăciun, zâna Iarna observă că i-au mai rămas globuri. 

Numărul lor este scris în tabelul de mai jos. 

 

 

Globuri roşii Globuri albastre Globuri verzi Globuri galbene 

    
11 12 13 13 

 

Zâna vrea să aşeze globurile în cutii. Ea spune că îi ajung 10 cutii dacă pune în fiecare cutie 

câte 5 globuri. Are zâna dreptate? 

SCHIURI 

 

PATINE 

 

SANIE 
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Explică, în spaţiul dat, răspunsul tău. 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Da, pentru că: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Nu, pentru că: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

MULŢUMESC PENTRU PARTICIPARE! 
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Răspunsuri: 

Testul 1 

Cerinţa  Răspunsul corect 

1. 250 > 248 

2. 314+175 =489  

3. 5+5+5+5+5+5=30 

4. b) narcise 

5. 45-9-9-9-9-9=0  Răspuns= 5 zile 

6. b) triunghi 

7. d) 5 ore 

8. dreptunghi, pătrat 

9. b) martie, aprilie, mai 

10. a) lalele, zambile 

11. c) dreapta jos 

12. 4+10+6+10=30 flori 15+15=30 Răspuns= Da, pentru că 30 = 30. 

 

Testul 2 

Cerinţa  Răspunsul corect 

1. 220+220=440   c) 440 

2. 220 = 220 

3. 110 – 44 = 66 

4. 8+8+8+8+8+8+8=56 băieţi 

5. 48-8-8-8-8-8-8=0  Răspuns= 6 fete 

6. d) 3 ore 

7. a) dreptunghi 

8. d) iunie, iulie, august 

9. a) dreapta sus 

10. b) şlapi, pălărie de soare 

11. b) înot, tenis, sărituri, alergare 

12. 25+30+5+20=80   10+10+10+10+10+10+10+10+10+10=100  

Răspuns= Da, pentru că 80 < 100. 

 

Testul 3  

Cerinţa  Răspunsul corect 

1. 235 < 288 

2. 288 – 176 = 112 

3. 6+6+6+6+6+6= 36 vinete 

4. 27-3-3-3-3-3-3-3-3-3=0  Răspuns = 9 borcane 

5. c) cântarul 

6. a) cerc 

7. castraveţi şi varză 

8. b) 5 ore 
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9. pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc 

10. b) în partea dreaptă a castraveţilor 

11. a) 8 kg    72-9-9-9-9-9-9-9-9=0  

12. 2+2+8+3=15 kg    5+5+5+5+5=25 kg 

Nu, pentru că 15 < 25. 

 

Testul 4  

Cerinţa  Răspunsul corect 

1. 244 > 144 

2. c) sănii, patine, steluţe, globuri 

3. c) decembrie, ianuarie, februarie 

4. 136 + 137 = 273 

5. 244 – 144 = 100 

6. 8+8+8+8+8+8+8+8=64 globuri 

7. 63-7-7-7-7-7-7-7-7-7=0  Răspuns= 9 cutii 

8. b) sferă 

9. b) 3 ore 

10. c) patine, patine, sănii 

11. cerc 

12. 11+12+13+13=49 globuri   5+5+5+5+5+5+5+5+5+5=50 

Răspuns= Da, îi ajung 10 cutii pentru că 49 < 50. 
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