
 

FIŞĂ DE LUCRU la  Matematică , clasa a II-a 

2x0= 0                                                        

2x1= 2                                                            

2x2= 4                                                        
2x3= 6                                                             

2x4= 8                                                                                       

2x5= 10                                

2x6= 12 

2x7= 14 

2x8= 16 

2x9= 18 

2x10 = 20 

Să ne amintim cum înmulțim când unul 
din factori este 2 și când este 4!  

4x0= 0                                                       

4x1= 4                                                         

4x2= 8                                                        
4x3= 12                                                            

4x4= 16                                                                                    

4x5= 20                               

4x6= 21 

4x7= 28 

4x8= 32 

4x9= 36 

4x10 = 40 

Când un număr este    
înmulțit cu 2 spunem 
că obținem DUBLUL 
acelui număr! 

Când un număr 
este    înmulțit 
cu 4 spunem că 
obținem  

Împătritul 

 acelui număr! 



Astăzi vom învăța o lecție nouă la matematică: 

Vom vorbi despre  FRACȚII 

 FRACȚIILE se referă la operația de împărțire a unui întreg în mai multe părți egale. 

 

Ce înseamnă acest lucru?  

 De câte ori nu ai împărțit o foaie de hârtie în două părți egale sau în patru părți egale? Ai făcut de multe ori aceasta 

la activitățile de la școală sau acasă. 

 

 Să facem acum acest lucru împreună! 

 Ia o coală albă și împăturește-o în două părți egale:   

 

Aceasta este o foaie întreagă,                                           

 îi vom spune ÎNTREG 

Aceasta este o foaie împărțită în 

două jumătăți egale. Le vom 

numi pe fiecare 

JUMĂTATE sau DOIME 

 

 

Astfel, avem 2 jumătăți sau 2 

doimi dintr-un întreg. 



 

 Să facem acum acest lucru împăturind foaia încă o dată, astfel încât să avem 4 părți egale, le vom 

numi SFERTURI ! 

 Ia o coală albă și împăturește-o în patru părți egale.   Vom obține astfel 4 sferturi care alcătuiesc 2 jumătăți. 

 Avem :  ÎNTREGUL                                         2 jumătăți sau 2 doimi                      4 PĂRȚI EGALE— 4 sferturi 

 

 

 

 

 

                                                                                          O jumătate/ O doime                                                                 UN SFERT 

Alte exemple de împărțire a unui întreg în părți egale: 

 

 

 

 

 

 

 

Tort împărțit în 2 părți egale                                                          O pizza tăiată în 4 felii                                                   o ciocolată împărțită în 24 de pătrățele egale 



Să notăm matematic aceste împărțiri pe care tocmai le-am făcut. 

Astfel, o parte sau mai multe părți dintr-un întreg împărțit în 
părți egale reprezintă O FRACȚIE 

Cum vom nota fracțiile?  

 

Un întreg îl notăm cu un număr :  1, 4, 7, 23, 46 

O fracție o vom nota în funcție de numărul de părți în care este 
împărțit întregul. 

 

Exemplu: 

O coală de hârtie întreagă o vom nota cu 1. 

 

O coală tăiată în 2 părți egale o vom nota 

Notăm  o jumătate/o doime (o parte dintr-un întreg împărțit în 2 părți)   

 

O coală tăiată în 4 părți egale o vom nota 

Notăm un sfert/ o pătrime 

(o parte dintr-un întreg împărțit în 4 părți 
egale)   

 

O jumătate dintr-un întreg   

 

O jumătate dintr-un întreg este compusă din  
2 sferturi    

 

 

 

Două sferturi compun o jumătate   
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Nu uităm !  

Când un număr este    
înmulțit cu 2 spunem 
că obținem DUBLUL 
acelui număr! 

Când un număr 
este    înmulțit 
cu 4 spunem că 
obținem  

Împătritul 

 acelui număr! 

Când un număr este    

împărțit la 2 spunem că 
obținem o Jumătate sau o 
Doime a acelui număr! 

Când un număr este    

împărțit la 4 spunem că ob-
ținem o pătrime a acelui nu-
măr! 


