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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA NAŢIONALĂ, 7 IUNIE 2017 

COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a II-a 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

 
Citeşte cu atenţie enunțurile şi bifează răspunsurile corecte!  
 

STANDARD 
 
1. Dacă a : 8 = 28 : 4, atunci numărul a este egal cu: 

a. 15; b. 56; c. 54; d. 28. 
 
2. Care dintre numerele de mai jos poate fi suma dintre două numere de câte o cifră? 

a. 98; b. 32; c. 11; d. 19.
 
3. În fiecare zi de şcoală lucrez suplimentar câte două probleme de matematică.  

Într-o săptămână lucrez suplimentar: 
a. 2 probleme; 
c. 10 probleme; 

b. 7 probleme; 
d. 14 probleme.

 
4. Cel mai mic număr de trei cifre care are produsul cifrelor 4 este: 

a. 104; b. 114; c. 141; d. 411.
 
5. Triplul sfertului numărului 24 este: 

a. 18; b. 12; c. 6; d. 2. 
 
6. Numărul mai mic decât răsturnatul său este: 

a. 64; b. 82; c. 15; d. 73.
 
7. Numărul de trei cifre care are produsul cifrelor 24 este: 

a. 233; b. 184; c. 242; d. 324. 
 
8. Diferenţa dintre cel mai mare număr impar scris cu trei cifre diferite şi succesorul sumei 

numerelor 128 şi 346 este: 
a. 511; b. 512; c. 513; d. 789. 

 
9. Micşorând produsul numerelor 7 şi 8 cu dublul câtului numerelor 36 şi 4 se obţine: 

 a. 56; b. 9; c. 38; d. 18. 
 
10. 5 copii au câte 9 acadele. Le pun pe toate la un  loc, după care mănâncă împreună 10 

acadele. Împart apoi acadelele rămase în mod egal. Câte acadele revin fiecăruia? 
a. 10; b. 45; c. 35; d. 7.
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11. Bunicul este în ogradă alături de animalele sale: un câine, două pisici, trei găini şi un 
cocoş. Numărul picioarelor din ogradă este: 
a. 22; b. 20; c. 18; d. 16. 

 
12. Trei copii au împreună 27 de ani. Peste 3 ani, suma vârstelor celor trei copii va fi egală 

cu numărul: 
a. 30; b. 33; c. 36; d. 39. 

 
13. Dintre numerele: 
   A = 4  7 – 30 : 3;  
   B = 3  7 + 5  0;  
   C = 6  6 : 4;  
   D = 38 – 4  7  
 cel mai mare este numărul: 

a. A; b. B; c. C; d. D. 
 
14. Şapte caiete costă cât două penare. Dacă un penar costă 35 de lei, atunci cinci caiete 

costă: 
a. 70 lei; b. 10 lei; c. 50 lei; d. 30 lei. 

 
15. Tudor a citit jumătate din numărul de pagini al unei cărţi şi încă trei pagini şi a observat 

că mai are de citit 46 de pagini. Cartea pe care o citeşte Tudor are:  
a. 98 de pagini; 
b. 86 de pagini; 
c. 94 de pagini; 
d. 88 de pagini. 

 

16. În trei cutii sunt 761 creioane colorate. În prima şi a doua cutie sunt 582 creioane, în a 
doua şi a treia cutie sunt 443 creioane, iar în prima şi a treia cutie sunt 497 creioane. 
Câte creioane sunt în a doua cutie? 
a. 318; b. 218; c. 179; d. 264.

 
EXCELENȚĂ 

 
17. Într-un coş sunt 16 fructe: mere, gutui şi prune. 9 dintre ele nu sunt mere. Cele mai 

multe fructe sunt prunele. Câte gutui sunt? 
a. 1; b. 6; c. 7; d. 8. 

 
18. Pentru cele 5 pixuri pe care le-a cumpărat, Victor a plătit cu 9 lei mai mult decât Ioana, 

care a cumpărat 2 pixuri de acelaşi fel. Câţi lei a plătit Victor, ştiind că a mai cumpărat 
şi o carte care costă 18 lei? 
a. 21 lei; b. 33 lei; c. 23 lei; d. 27 lei.
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BAREM DE CORECTARE: 

 
 

ITEM RĂSPUNS PUNCTAJ 
1 b 5 
2 c 5
3 c 5
4 b 5
5 a 5
6 c 5 
7 d 5 
8 b 5 
9 c 5 
10 d 5
11 a 5
12 c 5
13 b 5
14 c 5
15 a 5
16 d 5 
17 a 10 
18 b 10 

 
 


