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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA a II-a – 8-9 mai 2015  

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 8 și 7 este: 
a. 54; b. 56; c. 63; d. 64. 

    

2. Câtul numerelor 48 și 6 este: 
a. 6; b. 9; c. 8; d. 7. 

 

3. Triplul numărului 9 este: 
a. 27; b. 28; c. 36; d. 18. 

 

4.  Treimea numărului 6 este: 
a. 18; b. 2; c. 12; d. 3. 

 

5. Care este suma a trei numere naturale diferite, știind că produsul lor este 10? 
a. 6; b. 7; c. 8; d. 9. 

 

6. Dacă un iepuraș mănâncă 3 kg de morcovi într-o lună, câte kilograme de morcovi mănâncă 6 
iepurași într-o lună? 
a. 9 kg; b. 6 kg; c. 12 kg; d. 18 kg. 

 

7. Dacă un factor este 6, iar produsul este răsturnatul lui 45, care este al doilea factor? 
a. 6; b. 7; c. 8; d. 9. 

 

8. 267 este diferența numerelor: 
a. 597 și 280; b. 880 și 323; c. 600 și 333; d. 608 și 141. 

 

9. Cu cât este mai mare triplul numărului 8 față de jumătatea lui 10? 
a. 20; b. 19; c. 18; d. 14. 

 

10. Triplul unui număr este 27. Care este treimea acelui număr? 
a. 18; b. 6; c. 4; d. 3. 
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11. Șase arici merg la petrecere. Fiecare arici se ia la întrecere cu șase broscuțe.  
 La petrecere participă: 

a. 12 animăluțe; b. 36 animăluțe; c. 42 animăluțe; d. 24 animăluțe. 
 
12. Irina are 8 ani, iar mama ei are de 4 ori mai mulți. În urmă cu doi ani aveau împreună: 

a. 30 ani; b. 32 ani; c. 26 ani; d. 36 ani. 
 

13. Bunica are în ogradă opt cocoși, trei cai și patru iepurași. Câți ochi au toate animalele din 
ograda bunicii? 
a. 16 ochi; b. 30 ochi; c. 32 ochi; d. 36 ochi. 

 

14. Care este produsul a 3 numere consecutive, ştiind că cel din mijloc este 3? 
a. 12; b. 16; c. 24; d. 30. 

 

15. Două caiete şi două penare costă 180 de lei. Pentru 4 caiete şi 4 penare identice cu celelalte,  
Ina plăteşte: 
a. 360 lei; b. 380 lei; c. 320 lei; d. 340 lei. 

 

16. Sara are 8 ani, iar bunica ei are vârsta de 7 ori mai mare. Câți ani avea bunica când s-a născut 
Sara? 
a. 56 ani; b. 15 ani; c. 48 ani; d. 52 ani. 

 
EXCELENȚĂ 

 

17. Veverița are 8 nuci şi de 6 ori mai multe alune. Vine Veverițel şi mănâncă jumătate din 
numărul nucilor. Câte fructe mai are veverița? 
a. 14; b. 24; c. 44; d. 52. 

 

18. În ograda lui Andrei sunt 9 găini, 8 purcei şi un număr de iepuri. Câți iepuri sunt, dacă în 
ogradă sunt 90 de picioare? 
a. 20; b. 15; c. 10; d. 63. 
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