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EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE LA MATEMATIC Ă 

Etapa a II-a – 02.03.2013 
 

Clasa a II-a  
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
• Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
SUBIECTUL I (35 de puncte)  
La exerciţiile 1-5 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect.   

7 p 1. Care dintre numerele următoare este un vecin al numărului 17? 
A. 27 B. 18 C. 7 D. 19 

 

7 p 2. Câte numere mai mici decât 28 conţin cifra 2? 
A. 10 B. 9 C. 11 D. 12 

 

7 p 3. Care dintre numerele de mai jos are cifra zecilor cu 2 mai mică decât cifra 
unităţilor? 
A. 20 B. 64 C. 46 D. 97 

 

7 p 4. Câte numere de două cifre au cifra unităţilor 9? 
A. 10 B. 11 C. 9 D. 8 

 

7 p 5. Care este suma numerelor de două cifre care se pot forma cu cifrele 1 şi 2? 
A. 69 B. 68 C. 60 D. 66 

 

SUBIECTUL II (35 de puncte) 
Scrieţi informa ţia corectă care completează spaţiile punctate.  

7 p 1. Cel mai mare număr de două cifre care are suma cifrelor 14 este .......... . 
7 p 2. Suma dintre 12 şi numărul cu unu mai mare ca el este .......... . 
7 p 3. Rezultatul calculului 68 46 7− + =  .......... . 
7 p 4. Numărul cu 15 mai mic decât 27 este .......... . 
7 p 5. Putem scrie .......... numere de două cifre, cu suma cifrelor 9. 

SUBIECTUL III (20 de puncte) 
Scrieţi rezolvările complete.   

  
 
1. Pe o stradă sunt 3 blocuri pe partea stângă şi 3 blocuri 
pe partea dreaptă, numerotate ca în figură. Între fiecare 
două blocuri de pe aceeaşi parte a străzii este amenajată 
o parcare, fiecare parcare având 8 locuri, aranjate ca în 
figură. Locurile de parcare de pe partea dreaptă a străzii 
sunt numerotate cu numere pare, cele de pe partea 
stângă cu numere impare, ca în figură. 
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5 p a) Pe ce parte a străzii se află locul de parcare cu numărul 20? De ce? 

 
3 p b) Între ce blocuri se află locul de parcare cu numărul 12? 

     
2 p c) Explicaţi de ce, oricum am alege 18 maşini din toate parcările, vom găsi două 

care să aibă suma numerelor din locurile de parcare egală cu 34. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se dă următorul tablou de numere. Liniile sunt orizontale, coloanele sunt 
verticale, iar ultimul număr din tablou este 99. 

3 6 9 12 15 18 
21 24 27 30 33 36 
39      
      
      
      

 

5 p 
3 p 
2 p 

a) Ce număr se găseşte pe linia a doua, coloana a doua?  
b) Pe ce coloană şi pe ce linie se găseşte numărul 99? 
c) Câte numere care au suma cifrelor 9 sunt în tablou? Scrieţi-le! 

    
 
Punctaj total 100 puncte.  


