
CONCURSUL JUDEȚEAN  

MICII CAMPIONI 

27 IANUARIE 2018  - MIOVENI 

Clasa a II-a 

  varianta 1 

  PARTEA  I 

(10p.)  1. Calculează, apoi încercuiește rezultatul corect: 

      2+ 2 x 5 + 1 + 3 x 4 = 

    

      a)  33                              b) 25                                   c) 22                                   d) 28                                                                                  

 

(10p.)  2. Marina, Alex, Ioana și Rareș sunt născuți în același an, dar în luni diferite: 

        

      Cel mai mare dintre copii este: 

      a) Rares                         b) Marina                          c) Alex                            d) Ioana 

 

(10p.)  3. Găsește cel mai mare număr mai mic decât 88, format din cifre pare consecutive 

crescător.  Adaugă acestui număr succesorul succesorului lui 19. Ai obținut:   

       a) 89                         b) 97                               c) 88                        d) 87 

 

(10p.)  4. Moș Crăciun i-a adus lui Matei o carte de povești, care are 45 de pagini.  

      Câte cifre diferite s-au folosit la numerotarea paginilor cărții? 

 

a) 81                          b) 10                                  c) 45                            d) 9 

(10p.)  5. În două cutii sunt 100 de baloane. Dacă iei câte 37 baloane din fiecare cutie, numărul 

baloanelor  rămase în  prima  cutie este egal cu cel mai mic număr de zeci. În a doua cutie au 

rămas....... baloane. 

a) 53                         b) 90                                c) 16                         d) 63           

Marina  - mai Ioana  - martie Rareș - iulie Alex -noiembrie 

nononoiembrie 



   

    

 

 PARTEA II                        

(20p.)  1. La un magazin alimentar erau 99 de kilograme de portocale. Lămâi  cu  

64 de kilograme mai puțin decât portocale, dar cu 14 kilograme mai mult decât clementine. 

                Se vânde o cantitate de portocale egală cu încincitul numărului 9, iar clementine, o 

cantitate egală cu dublul numărului 5. 

            Câte kilograme de fructe mai sunt în total în magazin? 

                

(20p.)  2. Bunica a așezat pe raftul din cămară  37 de borcane cu gem, 19 borcane cu zacuscă și 

un număr de borcane cu murături.  Suma borcanelor de zacuscă și murături este cu 8 mai mică 

față de numărul borcanelor cu gem. 

         Câte borcane cu murături a pus bunica pe raft? 

 

 

 

 

Notă:  Toate subiectele sunt obligatorii. 

           Cele două  PĂRȚI   se vor redacta pe  file distincte. 

           Se acordă 10 puncte din oficiu. 

           Se admite numai rezolvarea aritmetică a problemelor. 

                       Timp de lucru: 2 ore. 

                                                                                                                  

 

 

 

                                                              

                                                                    

 SUCCES!                                                                                                                                              

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN 

MICII MATEMATICIENI 

27  IANUARIE 2018 - MIOVENI 

Clasa a II-a                      varianta 1 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

PARTEA I                   50 de puncte 

PROBLEMA 1 2 3 4 5 

RĂSPUNS b d a b c 

 

PARTEA II                   40 puncte          ( 20 + 20 ) 

1. 20 puncte 

99 – 64 = 35 kg lămâi ( sunt)                                3 p 

35 – 14  = 21 kg clementine  ( sunt)                     3p 

   9 x 5 = 45 kg portocale ( se vând)                     3p 

99 – 45 = 54 kg portocale ( rămân)                       3p 

   2 x 5 = 10 kg clementine ( se vând)                   3p 

21 – 10 = 11 kg clementine ( rămân)                     3p 

54 + 35 + 11 = 100 kg fructe ( rămân în total)      2p 

 

2. 20 puncte  

Câte borcane de zacuscă și murături a așezat bunica pe raft? 

    37 – 8 = 29 borcane                                                                           10 p 

 Câte borcane cu murături a așezat bunica pe raft? 

     29 – 19 = 10 borcane                                                                        10 p 

 


