
 

CONCURSUL JUDEȚEAN „MATE - PAS CU PAS“ 
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Clasa a II-a 

Varianta 2 

 

Partea I 

Rezolvă cu atenţie exerciţiile propuse şi alege răspunsul corect! 

Transcrie pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi litera 

corespunzătoare răspunsului ales de tine (de exemplu: 1.e). 
 

1. Dacă poimâine va fi marţi, ce zi a fost alaltăieri? 

a) sâmbată         b) luni               c) vineri         d) marţi 

2. Mă gândesc la un număr. Îl măresc cu 27 şi îl micşorez cu suma vecinilor celui 

mai mare număr par de o cifră. Obţin rezultatul 49. La ce număr m-am gândit? 

a) 39             b) 38                c) 48             d) 33 

3. La o fermă sunt 23 de oi, iar vaci cu 22 mai multe decât oi. Câte animale mai 

trebuie cumpărate pentru ca ferma să aibă 99 de animale? 

        a)  45          b) 54          c) 68     d) 31 

4. Sora mea e mai mare decât mine cu 8 ani. Care va fi diferenţa de vârstă dintre 

noi peste 20 de ani? 

               a) 28 ani          b) 8 ani           c) 20 ani        d) 16 ani 

5. Suma a şapte numere este 81. Ce sumă obţin dacă scad din fiecare număr pe 3? 

  a) 21                b) 7          c) 78        d) 60 

6. Eliza rezolvă în fiecare zi cu 2 mai multe probleme decât în ziua precedentă. 

Dacă joi a rezolvat triplul numărului 6, câte probleme a rezolvat luni? 

a) 14             b) 12                c) 10           d) 16 

7. Dacă tăiem a doua şi penultima cifră din numărul 36487, cel mai mare număr 

par scris cu cifrele rămase este: 

a) 374              b) 834           c) 874           d) 734    



 

8. Dacă Ioana este a noua dintr-un şir, iar Victor este al paisprezecelea de la coadă, 

câţi copii sunt între ei, dacă şirul are 29 de copii? 

a) 6            b) 8                 c) 14              d) 7 

9. Suma numerelor pare de 2 cifre diferite mai mici decât 25 este: 

a) 124           b) 114               c) 136              d) 234 

10. Diferenţa a două numere este 9. Dacă triplăm diferenţa, obţinem descăzutul. 

Află suma celor două numere. 

   a) 35           b) 27             c) 45              d) 18 

 

Partea a II-a  

Scrie rezolvările complete pe foaia de concurs! 

1. Daniel avea 274 lei. A primit de la tatăl său o sumă egală cu diferenţa dintre 

răsturnatul sumei sale şi suma sa. El a plătit pentru o excursie 165 lei şi pentru un 

tricou 75 lei. Câţi lei mai are Daniel? 

 2. Gabriela a primit 8 portocale. A mâncat jumătate din numărul portocalelor 

primite, iar restul le-a schimbat pe mandarine, primind câte trei mandarine pentru o 

portocală. Dorind şi banane, a schimbat o jumătate din numărul mandarinelor, 

primind o banană pentru două mandarine. Câte fructe are acum Gabriela?  

  

 

Notă:  

o Toate subiectele sunt obligatorii.  

o Timpul de lucru este de 2 ore . 

o Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

SUCCES! 
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BAREM DE CORECTARE 
 

Partea I – 50 de puncte 

 10 x 5 p = 50p 
 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Răspuns  c b d b d b d a b c 
 

Partea a II-a 

2 x 20p = 40p 
 

Item 1 2 

Punctaj 4 x 5 puncte 5 x 4 puncte 

Răspuns 472 –274 =198 lei a primit 

274 + 198 = 472 lei are Daniel 

165 + 75 = 240 lei a cheltuit 

472 – 240 = 232 lei i-au rămas 

8 :2 = 4 portocale mâncate/schimbate 

4 x 3 = 12 mandarine primite 

12 : 2 = 6 mandarine rămase/schimbate 

6 : 2 = 3 banane primite 

6 mandarine + 3 banane = 9 fructe are 

 

10 puncte din oficiu 
 

Notă: Orice rezolvare logică și justificată se ia în considerare. 
 

 

 

 

 

 


