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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA a II-a – 21 mai 2014  

COMPER – MATE 2000, CLASA a II-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 

I. INIȚIERE 
 
1. Cel mai mare număr impar de 2 cifre diferite este: 

a. 97; b. 79; c. 87; d. 99. 
    
2. Care dintre cei patru colegi de clasă a scris corect 5 numere consecutive pare: 
 
 
 
 
 
 
 

a. Mihaela; b. Sandu; c. Marian; d. Marcela. 
 
3. Suma vecinilor celui mai mic număr format din două cifre egale este: 

a. 20; b. 22; c. 21; d. 23. 
 
4. Al şaptelea număr impar care urmează după numărul 370 este: 

a. 377; b. 381; c. 383; d. 385. 
 
5. Determină valoarea lui x din egalitatea: x + 30 + x = 30 + 20. 

a. 5; b. 10; c. 15; d. 20. 
 
6. Câte numere de două cifre se pot scrie folosind cifre egale? 

a. 9; b. 8; c. 7; d. 6. 
 
7. Acum 24 de ani bunica avea 59 de ani. Acum are: 

a. 73 ani; b. 83 ani; c. 35 ani; d. 85 ani. 
 
8. Câte numere de două cifre diferite se pot scrie cu ajutorul cifrelor 1, 3 și 5? 

a. 3 numere; b. 4 numere; c. 6 numere; d. 5 numere. 
 
9. Suma tuturor numerelor pare, cel mult egale cu 16, este: 

a. 72; b. 62; c. 60; d. 64. 
 
10. O familie de iepuri are 7 pui. În total sunt: 

a. 7 iepuri; b. 8 iepuri; c. 9 iepuri; d. 11 iepuri. 

Marian: 336, 337, 338, 339, 340
Mihaela: 36, 38, 40, 44, 46 
Sandu: 120, 122, 126, 128 
Marcela: 78, 80, 82, 84, 86 
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II. CONSOLIDARE 
 

11. Dacă adun vecinii numărului 68 obțin: 
a. 130; b. 132; c. 134; d. 136. 

 
12. Numerele care se adună se numesc: 

a. sumă; b. termeni; c. scăzător; d. diferență. 
 
13. Scris cu cifre, numărul șapte sute treizeci și nouă este: 

a. 793; b. 379; c. 973; d. 739. 
 
14. Dintre numerele: 865, 764, 966, 564, cel care nu are cifra sutelor cu 3 mai mare decât cifra 

unităților este:  
a. 966; b. 564; c. 764; d. 865. 

 
15. Dacă n = 120 + 330, m = 729 – 28 și p = 10 + 100 + 5, ordinea descrescătoare a numerelor  

n, m, p este: 
a. m, n, p; b. m, p, n; c. n, m, p; d. p, n, m. 

 
III. STANDARD 

 

16. Câte numere naturale de forma 5ab  se pot obține, dacă b este cifră impară, iar a + b = 8? 
a. 4; b. 3; c. 2; d. 1. 
  

17. Dacă a + b = 150 și 2b + c = 290, atunci a + 3b + c = ? 
a. 140; b. 300; c. 440; d. nu se poate afla. 

 
18. Suma a trei numere este 720. Dacă primul număr este 36, iar al doilea număr este cu 15 mai 

mare, al treilea număr este: 
a. 87; b. 807; c. 633; d. 669. 

 
IV. EXCELENȚĂ 

 
19. Flavius a citit din cartea cu lecturi suplimentare 26 de pagini, adică cu 5 mai multe decât 

jumătatea cărții. Numărul de pagini rămase de citit este: 
a. 16; b. 26; c. 36; d. 47. 

 
20. Laura are 23 de colegi. La ora de sport, fiind așezați în șir indian, Laura observă că în fața ei 

sunt numai fete, iar în spatele ei, 2 colege și câțiva băieți. Știind că Laura este a treisprezecea 
din șir, află numărul băieților din acea clasă. 
a. 7; b. 9; c. 11; d. 13. 
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