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FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE 

 

ComPer – Matematică, Etapa I – 2021-2022, Clasa pregătitoare 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2021-2022 / ETAPA I – 28 ianuarie 2022 

COMPER – MATEMATICĂ  
CLASA PREGĂTITOARE 

 

Numele:  .........................................................................................................................................................  
Prenumele: .....................................................................................................................................................  
Școala: .................................................................................................................. / Clasa: ............................ 
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al elevului: ..........................................................................  

Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al profesorului mentor:.....................................................  

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 
 Cerinţele vor fi citite de învăţător/supraveghetor. 

 
Ascultă cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte. 

 

STANDARD 
 

1. Câți oameni de zăpadă sunt în imaginea de mai jos? 
 

                   
 

a. 3; b. 4; c. 5; d. 6. 
 

2. Cel mai înalt dintre brăduți este? 
 

a. ; b. ; c. ; d. . 
 

3.  Continuă șirul cu încă 2 fulgi de zăpadă:  
 

                               ….. 
 

a.  ; b.  ; c.  ; d.  . 
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4. Găsește ce nu se potrivește: 

a. ; b. ; c. ; d. . 
 

5. Maria desenează în fiecare brăduț câte 3 globulețe. Câte globulețe a desenat? 


  
 

a. 6; b. 2; c. 7; d. 4. 
 

6. Din cele 6 acadele pe care le avea, Ana a mâncat 2 acadele.  
 

                          
 

Au mai rămas: 
a. 3; b. 5; c. 4; d. 1. 
 

7. Sunt ordonate crescător numerele din seria: 
a. 3, 4, 2, 1; b. 0, 1, 3, 2; c. 4, 2, 3, 1; d. 1, 2, 3, 4. 
 

EXCELENŢĂ 
 

8. Dan vrea să deseneze cadouri astfel încât în total să fie 5. Câte mai are de desenat? 
 

           
 
a. 4; b. 2; c. 5; d. 7. 
 

9. Alege grupa cu cele mai multe globulețe: 

a. ; b. ; c. ; d. . 
 

 
Itemii 1-7 se notează cu câte 10 puncte fiecare; itemii 8-9 se notează cu câte 15 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 


