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Nume Prenume Clasa Şcoala Localitatea Judeţ Telefon E-mail 
       

CONCURSUL  NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID" 

03. 02.  2013 
Clasa a II -a  

SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI 
NOTĂ. La subiectul I fiecare exerciţiu are un singur răspuns corect . La subiectul II se scrie numai răspunsul fiecărui  
exerciţiu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru efectiv 2 ore.   

 SUBIECTUL   I ( 20p ) 

La exerciţiile 1, 2, 3, 4 şi 5 încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 

(4p) 1)  Care dintre numerele următoare este mai mic decât 21? 
        a)   14                      b)   24                    c)   21                                d)   30 

(4p) 2) Care dintre cele de mai jos este numărul cel mai apropiat de 45? 
        a)   32                      b)   55                     c)   23                                d)   40 

(4p) 3) Câte numere de două cifre au suma cifrelor 3? 
        a)   2                        b)   3                       c)   4                                  d)   1 

(4p) 4) Care dintre adunările de mai jos au acelaşi rezultat cu 10 5 ? 
        a)   9 5                   b)   14 2                 c)   13 3                              d)  7 8  

(4p) 5)   Care rezultat de mai jos este cel mai mic ? 
        a)   19 10                b) 15 12               c)     19 13                        d)   18 17  

 SUBIECTUL II ( 40p )Rezolvaţi exerciţiile de mai jos pe spaţiile punctate corespunzătoare. 

(4p) 1) Scrieţi toate numerele de două cifre, care au cifra unităţilor cu 8 mai mică decât cifra zecilor . 
 ................................................................................................................................................. 

(4p) 2) Scrieţi un număr impar, de două cifre, cu suma cifrelor 8 . 
 ............................................................................................................................................... 

(4p) 3) Scrieţi un număr par de două cifre care are cifra zecilor 5. 
 ............................................................................................................................................... 

(4p) 4) Care este numărul cu 15 mai mic decât 35?................................................................ 
(4p) 5) Care este numărul cu 12 mai mare decât 30? 

 ............................................................................................................................................... 
(4p) 6) Calculaţi 29 19 6 4   ....................................................................................................... 

(4p) 7) Aflaţ i numărul care trebuie pus în locul literei A  d in ega litatea   82 14A   

 . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .  

(4p) 8) Măriţi cu 50 numărul 12 şi scrieţi rezultatul............................................................. 

 ............................................................................................................................................... 
(4p) 9) Scrieţi suma cifrelor vecinului mai mare al numărului 19............................... 

 ............................................................................................................................................... 
(4p) 10) Scrieţi cel mai mare număr impar, mai mic decât 23.................................................... 

 ............................................................................................................................................... 
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 SUBIECTUL III ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei. 

 Ioana petrece la bunici 5 zile din vacanţă. Bunica a lăsat pentru Ioana 5 bancnote de 1 leu,  

5 bancnote de 2 lei, 5 bancnote de 3 lei şi 5 bancnote de 4 lei şi i-a spus să ia în fiecare zi  

de vacanţă câte 4 bancnote. De exemplu, dacă ia 3 bancnote de 1 leu şi o bancnotă  

de 4 lei, Ioana va avea 7 lei. 

(4p) a) Câte bancnote a lăsat bunica pentru Ioana?................................................................................ 

(4p) b) Câţi lei a lăsat în total bunica pentru Ioana?.............................................................................. 

(2p) c) Care este cea mai mică sumă pe care o poate lua Ioana în prima zi?............................................. 

(2p) d) Care este cea mai mare sumă pe care o poate lua Ioana în prima zi?............................................ 

(1p) e) Cum poate lua Ioana 5 lei în prima zi?........................................................................................... 

(1p) f)  Cum poate lua Ioana 15 lei în prima zi?........................................................................................ 

(1p) g) În câte feluri poate lua Ioana 10 lei în prima zi, fără a ţine seama de ordinea în care sunt  

luate bancnotele? Explicaţi........................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

  SUBIECTUL IV ( 15p )Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei. 

  Scriem numerele de la 1 la 100 în tabloul care are pe linii ( ) şi pe coloane ( ) numere ca în Fig. 1. 

 
De exemplu, numărul 5 se află pe linia 3, coloana 2, iar numărul 9 se află pe linia 4, coloana 3. 

 (4p) a) Cât este suma numerelor de pe primele 2 linii, în total?............................................................ 

 (4p) b) Cât este suma numerelor de pe primele 3 linii, în total?............................................................. 

........................................................................................................................................................... 

 (2p) c) Cât este suma numerelor de pe a patra linie?................................................................................ 

 (2p) d) Care sunt numerele de pe linia a cincea?...................................................................................... 

 (1p) e)  Ce număr este scris pe linia a şasea, coloana a doua?................................................................. 

 (1p) f)   Pe ce linie este scris numărul 100?.............................................................................................. 

  .......................................................................................................................................................... 

 (1p) g)   Pe ce coloană este scris numărul 100?......................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Test conceput de Lavinia Savu, Maria Ţigănaşu şi Virginia Arapache  


