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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 12 decembrie 2012  

COMPER – MATE 2000, CLASA a II-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

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

I. INIȚIERE 
 
1. Rezultatul adunării 2 + 15 + 1 este: 

a. 27; b. 17; c. 18; d. 28. 
    
2. Numărul cu 15 mai mic decât 21 este: 

a. 16; b. 6; c. 36; d. 14. 
 
3. Suma vecinilor numărului 13 este: 

a. 14; b. 12; c. 26; d. 25. 
 
4. Se dau numerele 50 şi 10. Găseşte două numere naturale egale, a căror sumă să fie egală cu 

diferenţa numerelor date. Numerele căutate sunt: 
a. 30 şi 30; b. 10 şi 10; c. 20 şi 20; d. 60 şi 60. 

 
5. Numărul pe care trebuie să îl scad din 24 pentru a obţine 18 este: 

a. 9; b. 7; c. 8; d. 6. 
 
6. Maria şi Ioana locuiesc pe aceeaşi stradă, având case construite numai pe o parte a străzii. Casa 

Ioanei are numărul 16, iar casa Mariei are numărul 25. Câte case sunt între casele celor două 
fete? 
a. 9; b. 8; c. 7; d. 1. 

 
7. Peste 2 ani, Andrei va avea 12 ani. Câţi ani avea cu 5 ani în urmă? 

a. 10; b. 2; c. 8; d. 5. 
 
8. Suma primelor două numere pare de două cifre este: 

a. 2; b. 6; c. 22; d. 26. 
9. Într-o cutie sunt 23 de globuri. Adrian mai pune în cutie 36 de globuri, iar Ionuţ scoate din cutie 

34 de globuri. În cutie rămâne un număr de globuri egal cu: 
a. 57; b. 59; c. 25; d. 44. 

 
10. Mama şi tata au împreună 63 de ani. Peste 2 ani, cei doi vor avea împreună: 

a. 64 ani; b. 65 ani; c. 66 ani; d. 67 ani.
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II. CONSOLIDARE 
 
11. Micşorând suma numerelor 30 şi 28 cu diferenţa numerelor 26 şi 8, obţinem: 

a. 76; b. 58; c. 40; d. 18.
 
12. Mă gândesc la un număr. Îi adaug 15, scad din rezultat 18 şi obţin 7. La ce număr mă gândesc? 

a. 15; b. 18; c. 10; d. 5.
 
13. Veveriţa Ghiduşa a invitat 11 prietene să asculte împreună muzică. Câte urechi ascultă muzică? 

a. 10; b. 11; c. 12; d. 24.
 
14. La bibliotecă, Alin, Mirela, Eugen, Viorel şi Raul stau unul lângă altul şi citesc. Fiecare a citit 

cu 2 pagini mai puţin decât vecinul din stânga lui. Câte pagini a citit Viorel, ştiind că Alin este 
în stânga tuturor copiilor şi a citit 24 de pagini? 
a. 18; b. 20; c. 22; d. 30.

 
15. La ora de sport, stând încolonaţi, Lorena observă că în faţa ei sunt 8 fete, iar în spatele ei sunt  

4 fete. Ştiind că în spatele fetelor sunt încolonaţi încă 11 băieţi, înseamnă că în şir sunt:  
a. 12 elevi; b. 23 elevi; c. 22 elevi; d. 24 elevi.

 
III. STANDARD 

 
16. Mihai are 45 de lei, iar Robert are 65 de lei. Pentru a avea aceeaşi sumă, Robert îi dă lui Mihai 

un număr de lei egal cu: 
a. 5 lei; b. 20 lei; c. 10 lei; d. 40 lei.
  

17. Un ţăran are în gospodărie 1 cal, 2 vaci, 8 găini şi 4 iepuri. Numărul de picioare al animalelor 
din gospodăria ţăranului este: 
a. 16; b. 24; c. 36; d. 44.

 
18. Un elev a rezolvat zilnic câte 7 probleme. Ştiind că are de lucrat 30 de probleme, câte i-au mai 

rămas de rezolvat după 3 zile? 
a. 9; b. 21; c. 14; d. 0.

 
IV. EXCELENȚĂ 

 
19. Completând pătratul magic de mai jos, vom obţine atât pe orizontală, cât şi pe verticală sau pe 

diagonală, suma 18. Diferenţa numerelor a şi b din pătrat este: 
 

3   

a 6 2 

b 4  
 

a. 9; b. 5; c. 6; d. 3.
 
20. Numărul care trebuie completat în şirul 12, 15, 18, …, 24 este egal cu suma a trei numere 

egale. Cele trei numere egale au valoarea: 
a. 6; b. 7; c. 8; d. 5.
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