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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA I – 22 ianuarie 2016  

COMPER – MATEMATICĂ, 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: 
 

STANDARD 
 

1. Care este suma numerelor 63 şi 12? 
a. 63; b. 75; c. 76; d. 67. 

    

2. Din suma numerelor 23 și 45 ia 10. Ai obținut: 
a. 58; b. 68; c. 78; d. 48. 

 

3. Alege răspunsul corect:  
 

a. 90; b. 96; c. 91; d. 90. 
 

4.  O carte cu povești are 44 de pagini. Câte pagini vor avea două cărți de același fel? 
a. 10; b. 44; c. 88; d. 98. 

 

5. Ce număr ascunde floarea?           +  +  = 60
a. 10; b. 20; c. 30; d. 40. 

 

6. Cel mai mare număr de două cifre este: 
a. 90; b. 95; c. 98; d. 99. 

 

7. Prin rotunjirea la zeci a numărului 69 se obține: 
a. 70; b. 60; c. 80; d. 90. 

 

8. Care sunt cele două animale care cântăresc cât purcelul? 

                           
 

a. capra și curcanul; 
c. capra și oaia; 

b. capra și vițelul; 
d. vițelul și oaia. 

90 + 6 – 5 = ? 

70 kg 20 kg 10 kg 30 kg 40 kg 
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9. Răsturnatul numărului 92 este: 
a. 27; b. 21; c. 29; d. 92. 

 

10. Dacă azi este marți, ce zi va fi poimâine? 
a. miercuri; b. joi; c. vineri; d. sâmbătă. 

 
11. Continuă șirul: 0  2 ,   4  6 ,   8  10 ,   ………… 

a. 12  14 ; b. 12  14 ; c. 8  10 ; d. 10  12 . 
 
12. Elena a plătit pentru fructe 20 de lei și a primit rest 5 lei. Cât au costat fructele? 

a. 10; b. 20; c. 15; d. 25. 
 

13. Adună suma numerelor 25 și 11 cu diferența lor. Ai obținut: 
a. 50; b. 14; c. 41; d. 36. 

 

14. Care sunt cele două numere din tablou a căror diferență este egală  
cu cea mai mare cifră pară? 
a. 28 și 18; 
b. 28 și 16; 
c. 20 și 16; 
d. 28 și 20. 

 

15. În fiecare coș, Alexia pune câte 3 mandarine. Câte mandarine a pus în total? 

                    
a. 20; b. 21; c. 28; d. 45. 

 

16.  De ziua ei, Maria a adus la școală 3 cutii a câte 9 bomboane fiecare.  
 Câte bomboane i-au rămas după ce i-a servit pe cei 24 de colegi? 

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

EXCELENȚĂ 
 

17. O gospodină cumpără de la piață 2 pungi a câte 5 kg mere, 3 pungi a câte 2 kg pere și 4 pungi a 
câte 4 kg prune. Câte kilograme de fructe a cumpărat gospodina? 
a. 32 kg; b. 21 kg; c. 10 kg; d. 36 kg. 

 

18. Andrei și Marius vor să construiască o mașină din piese lego. Fiecare contribuie la realizarea 
mașinii cu câte 12 piese, rămânându-le: primului 13 piese, iar celui de-al doilea 17. Câte piese 
au avut la început cei doi? 
a. 30; b. 24; c. 54; d. 51. 

 
 

       28           70          
3            16            5 
       20            18 
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