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CLASA a II-a 
  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
  Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

I. (35 puncte) La exerciţiile 1-5 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 
7p 1.    Suma a două numere naturale este 8. Unul dintre termeni este 2. Celălalt termen este: 

             A. 8                   B. 7                    C. 6                    D. 5 
7p 2.    Cu ce semne trebuie completate cerculeţele? 

                  6 ○ 3○ 4○ 5 = 0 
             A. − ;+;+           B. +; − ;+           C. +; − ; +           D. +; − ; −  

7p 3.    Un număr care are cifra unităţilor mai mare decât 5 este: 
            A. 62                 B. 26                 C.95                    D. 74 

7p 4.    Un ceas arată ora 10. Ceasul este cu o oră înainte. Care este ora adevărată? 
             A. 9                    B. 10                 C. 11                   D. 12 

7p 5.    Mihai leagă mai multe sfori una de alta pentru a obţine una singură, mai lungă. El a făcut 4 noduri. Câte sfori a 
folosit?  
             A. 3                   B. 4                    C. 5                    D. 6 

 

II. (35 puncte) Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate. 
7p 1.  Numărul cu 17 mai mic decât 29 este … . 

 
7p 2.  Un număr cuprins între 48 şi 56 este … . 

 
7p 3.  Dacă  a = 12, atunci  a + a + a = …. 

 
7p 4.  Într-o  familie sunt mai mulţi copii, băieţi şi fete. Numărul cel mai mic de copii pe care trebuie să-l aibă o 

    familia astfel încât fiecare copil să aibă cel puţin un frate şi cel puţin o soră este … . 

 
7p 5.  Mirela a desenat 19 de furnici în şir, numerotându-le de la 1 la 19. Exact la mijlocul şirului se  

     află furnicuţa Ica. Furnicuţa Ica are numărul .... 
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III. (20 puncte) Scrieţi rezolvările complete. 

 1.  Peste 5 ani, Dan va avea 17 ani. 
3p      a) Ce vârstă are acum Dan? 
3p      b) Ce vârstă avea Dan cu 10 ani in urmă? 
3p      c) Ce vârstă are acum Sorin, dacă Dan este cu 2 ani mai mare decât el? 
3p      d) Ce vârstă avea Sorin cu 3 ani in urmă? 

 
8p 2. Un vecin al unui vecin al numărului 81 este egal cu un vecin al unui vecin al numărului 77. 

    Despre ce număr este vorba? 

 
  

  
  

 
Total punctaj maxim 100 puncte. 


