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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA a II-a – 15 aprilie 2016
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a II-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citeşte cu atenție enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
STANDARD

1. Produsul numerelor 9 și 7 este:
a. 54;

b. 56;

c. 63;

d. 64.

c. 8;

d. 7.

c. 36;

d. 16.

c. 12;

d. 3.

2. Câtul numerelor 42 și 7 este:
a. 6;

b. 9;

3. Dublul numărului 8 este:
a. 27;

b. 28;

4. A treia parte din 9 este:
a. 18;

b. 2;

5. Care este suma a trei numere naturale diferite, știind că produsul lor este 14?
a. 6;

b. 7;

c. 8;

d. 10.

6. Dacă o carte costă 9 lei, cât costă 6 cărți de același fel?
a. 95 lei;

b. 54 lei;

c. 12 lei;

d. 18 lei.

7. Dacă un factor este 6, iar produsul este predecesorul lui 49, care este al doilea factor?
a. 6;

b. 7;

c. 8;

d. 9.

8. Rezultatul calculului 7  4 + 32 : 8 este:
a. 28;

b. 32;

c. 60;

d. 14.

9. Cu cât este mai mare dublul numărului 9 față de jumătatea lui 10?
a. 13;

b. 19;

c. 18;

d. 14.

10. Triplul unui număr este 18. Care este treimea acelui număr?
a. 2;

b. 6;

c. 4;

d. 3.
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11. Într-o vază sunt 10 ghiocei și de cinci ori mai puține lalele. Câte flori sunt
în vază?
a. 10 flori;

b. 2 flori;

c. 12 flori;

d. 25 flori.

12. Ioana are 9 ani, iar sora ei are cu 2 mai mulți. Vârsta mamei reprezintă
triplul vârstei surorii Ioanei. Câți ani are mama lor?
a. 30 ani;
b. 32 ani;
c. 26 ani;

d. 33 ani.

13. Dan a citit sâmbătă 10 pagini dintr-o carte, iar duminică a citit cu 5 mai multe, depășind astfel
cu 3 jumătatea cărții. Câte pagini are cartea?
a. 25;
b. 22;
c. 44;

d. 50.

14. Din cele 63 de cartonașe, Mihai oferă celor doi frați ai săi câte 9 cartonașe, iar prietenului său
îi oferă 13 cartonașe. Câte cartonașe îi rămân lui Mihai?
a. 32;
b. 16;
c. 24;
d. 30.

15. De ziua ei, Ema vine la școală cu o cutie în care se află 45 de bomboane. Fiecare coleg ia câte
2 bomboane și rămân 5 bomboane. Câți colegi are Ema?
a. 15 colegi;
b. 20 colegi;
c. 19 colegi;
d. 18 colegi.

16. Alina avea 65 de lei. Ea cumpără 3 kg de mere a câte 5 lei kilogramul și 2 kg de pere a câte
7 lei kilogramul. Câți lei îi rămân?
a. 36 lei;
b. 15 lei;

c. 29 lei;

d. 14 lei.

EXCELENȚĂ

17. Două cărți costă cât trei caiete, un caiet costă cât 4 creioane, iar un creion costă 1 leu.

1 leu
Cât costă o carte?
a. 10 lei;
b. 12 lei;

c. 6 lei;

d. 5 lei.

18. Suma a trei numere este 75. Primul număr este predecesorul celui mai mic număr de două cifre,
iar al doilea este întreitul primului. Răsturnatul celui de-al treilea număr este:
a. 93;
b. 39;
c. 27;
d. 72.
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