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Subiectul I 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Din suma numerelor 35 şi 27 scade vecinul mai mare al numărului 19 micşorat cu 3. 

a) 62   b) 41   c)   54   d) 45 

2. O vulpe aleargă după doi iepuri şi trei găini. Câte picioare aleargă? 

a) 14   b) 10   c) 12   d) 18 

3. Într-o tabără sunt 8 corturi şi o căsuţă. În fiecare cort stau 6 copii. În tabără sunt 100 copii. 

Câţi copii stau în căsuţă? 

a) 52   b) 48   c) 100   d) 54 

4. Irina citea şi a ajuns la mijlocul cărţii. Pe pagina din dreapta se poate citi numărul 79. Câte 

pagini are cartea? 

a) 158   b) 157   c) 156   d) 160 

5. De câte ori s-a folosit cifra 5 în scrierea numerelor cuprinse între 548 şi 561? 

a) 22   b) 23   c) 21   d) 25 

6. Scrie numărul de trei cifre  astfel încât suma cifrelor să fie 9, cifra sutelor este cel mai mare 

număr impar mai mic decât 5, iar cifra unităţilor este de două ori  mai mare decât cifra zecilor. 

a) 948   b) 324   c) 524   d) 612 

7. Un număr a fost mărit cu îndoitul lui 8 şi s-a obţinut predecesorul par al lui 44. Numărul iniţial 

era: 

a) 26   b) 29   c) 40   d) 43 

8. Fiecare dintre cei 3 fraţi are o soră. Câţi copii are familia? 

a) 3   b) 4   c) 5   d) 6 



9. Pentru numerotarea paginilor unei reviste şcolare au fost necesare 27 de cifre. Câte pagini are 

revista? 

a)  27   b) 72   c) 18   d) 20 

10.  Câte numere  de 2 cifre, mai mici ca 100 au suma cifrelor 4? 

a) 2   b) 3   c) 4   d) 5 

11. Maria şi colegii săi s-au aşezat în şir indian. Maria are în faţa sa 8 copii, iar în spatele său cu 

5 mai mulţi. Câţi copii sunt în şir? 

a) 21   b) 22   c) 26   d) 24 

12. Peste 2 ani suma vârstelor a trei fraţi va fi 30. Câţi ani aveau împreună anul trecut? 

a) 27   b) 33   c) 21   d) 24 

 

Subiectul al II-lea 

Completează rezultatele obţinute pe spaţiile punctate. 

1. O ladă cu mere cântăreşte 30 kg. Lada goală are 2 kg. S-a vândut un sfert din cantitate. Au 

rămas.........kg de mere . 

2. Sunt 12 ceşcuţe cu farfurioare. Mioara a spart 4 ceşcuţe şi jumătate din farfurioare. Au 

rămas......ceşcuţe fără farfurioare. 

3. La o fermă sunt 82 de animale: vaci, oi, porci. 39 nu sunt porci, iar vacile sunt cu 31 mai 

puţine decât porcii. Vacile sunt....... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematică clasa a II-a 

Barem de corectare 

 

Oficiu.................................................................................................................................10 puncte 

Subiectul I (60 puncte) 

  1. d)   45 

  2. d)   18 

  3. a)   52 

  4. c) 156 

  5. b)   23 

  6. b) 324 

  7. a)   26 

  8. b)     4 

  9. c)   18 

10. c)     4 

11. b)   22 

12. c)   21 

.............................................................................................................................12x5=60 puncte 

Subiectul al II-lea (30 puncte) 

1. 21 kg mere.......................................................................................................1x10= 10 puncte 

2. 2 ceşcuţe......................................................................................................... 1x10= 10 puncte 

3. 12 vaci............................................................................................................ 1x10= 10 puncte 

 

Total: 100 puncte 

 


