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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 I 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
 Cerinţele vor fi citite de învăţător. 

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

I. INIȚIERE 
 

1. Vecinul mai mic al numărului 70 este: 
a. 69; b. 71; c. 72; d. 68.

    
2. Numărul cu suma cifrelor 17 este: 

a. 79; b. 98; c. 99; d. 87.
 
3. Dacă astăzi este vineri, 5 aprilie, ce dată va fi mâine? 

a. sâmbătă, 5 aprilie; 
c. joi, 4 aprilie; 

b. duminică, 6 aprilie; 
d. sâmbătă, 6 aprilie. 

 
4. Suma vecinilor numărului 12 este: 

a. 20; b. 22; c. 24; d. 26. 
 
5. Câte picioare sunt în ograda bunicii? 

   
 

a. 6; b. 8; c. 10; d. 12.
 
6. Numărul cu 5 mai mare decât 63 este: 

a. 58; b. 98; c. 78; d. 68.
 

7. Ancuța are 35 de ani și este cu 4 ani mai mică decât Sebastian. Sebastian are  ani. 
a. 31; b. 39; c. 49; d. 25.

 
8. Numărul din care se scade se numește: 

a. rest; b. scăzător; c. descăzut; d. diferență.
 

9. Suma a două numere este 70. Dacă unul este 50, celălalt este . 
a. 30; b. 20; c. 10; d. 0.
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10. În scrierea numerelor de la 40 până la 45 s-au folosit        cifre de 4. 
a. 6; b. 7; c. 8; d. 9. 

 
II. CONSOLIDARE 

 

11. Ce număr adunat cu el însuși dă rezultatul cuprins între 58 și 62? 
a. 29; b. 30; c. 31; d. 32. 

 
12. Din ce număr se scade cel mai mic număr de zeci pentru a obține cel mai mare număr de zeci? 

a. 90; b. 100; c. 80; d. 70. 
 
13. Într-o sală de spectacol sunt 85 de locuri. Dacă la spectacolul de ieri s-au ocupat  

78 de locuri, câte au rămas libere? 
a. 12; b. 17; c. 7; d. alt răspuns. 

 
14. Gina, Geta și Gigel au realizat câte 14 mărțișoare pentru expoziție. Împreună au:  

a. 36; b. 42; c. 28; d. 32. 
 
15. Adaugă la suma numerelor 26 și 46 cel mai mic număr de 2 cifre impare. 
 Ai obținut: 

a. 77; b. 83; c. 93; d. 73. 
 

III. STANDARD 
 
16. Fratele meu a citit 21 de poezii, adică jumătate din cele recomandate de doamna învățătoare 

pentru lectură. Trei dintre cele rămase le știa deja. Câte lecturi noi mai are de citit? 
a. 20; b. 19; c. 24; d. 18. 

 
17. Sandu a încercat de 4 ori să-l scrie pe 36 ca o sumă de 3 numere consecutive. Care este scrierea 

corectă? 
a. 9 + 13 + 14; b. 10 + 12 + 13; c. 11 + 12 + 13; d. 11 + 13 + 15. 

 
18. Câte cifre diferite se folosesc pentru numerotarea a 69 de pagini? 

a. 10; b. 9; c. 8; d. 136. 
 

IV. EXCELENȚĂ 
 
19. Acum 2 ani, frații mei, Sandu și Ovidiu, aveau împreună 34 de ani. Vârstele lor însumează 

acum: 
a. 39 ani; b. 40 ani; c. 36 ani; d. 38 ani. 

 
20. Dacă Raluca ar mai primi 11 alune de la Marcela, ar avea 34, iar Marcela ar rămâne cu 63. 

Marcela are mai multe alune decât Raluca cu: 
a. 51; b. 22; c. 74; d. 45. 

 
 
 




	Matematica_EtapaII_13-14_clasaI
	Barem_Matematica_EtapaII_13-14_clasaI

