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Se acordă din oficiu 10 p.  
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SUBIECTUL I (6x5p=30p) 

1. Rezultatul calculului (2+2)x2-2:2   este........... 

2. Dacă axa=16, atunci a=...... 

3. Suma numerelor 20 şi 15 micşorată de 5 ori este ..... 

4. Dacă o treime din 27 este egală cu triplul lui a, atunci a=….. 

5. Numărul necunoscut din egalitatea 15 + bx4=35, este......... 

6. Dacă 3 caiete costă 12 lei, 5 caiete vor costa........lei. 

SUBIECTUL al II-lea (3x10puncte) 

 

1. La ora de matematică cele 14 fete din clasa noastră s-au grupat câte 7 la o masă, iar cei 18 

băieţi au preferat să stea câte 6. Câte mese s-au completat? 
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2. Află suma a două numere  ştiind că sfertul unui număr este 7, iar încincitul celuilalt 

număr este 40. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

3. La o cofetărie erau 100 prăjituri. 72 s-au consumat în cofetărie  şi de 8 ori mai puţine s-au 

vândut la  pachet. Câte prăjituri au rămas nevândute? 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

SUBIECTUL al III-lea ( 30 puncte) 

La un concurs de matematică s-au prezentat din clasa noastră, 4 băieţi şi 5 fete. Fiecare 

primeşte câte 3 foi. La sfârşitul concursului, toţi băieţii înapoiază câte o foaie pe care nu 

au folosit-o. Câte foi s-au folosit în total? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       



 

    Proiect ştiinţific interjudeţean START SPRE PERFORMANŢĂ, înscris în(CAERI, nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 1807)  

 

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Proiect ştiinţific interjudeţean START SPRE PERFORMANŢĂ, înscris în(CAERI, nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 1807)  

 

BAREM DE CORECTARE 

 Concurs Interjudețean ” START SPRE PERFORMANȚĂ”  

Matematica , clasa a II-a , 21 mai 2018 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 SUBIECTUL I (6x5p=30p) 

1. Rezultatul calculului (2+2)x2-2:2   este  7 

2. Dacă axa=16, atunci a=4 

3. Suma numerelor 20 şi 15 micşorată de 5 ori este 7 

4. Dacă o treime din 27 este egală cu triplul lui a, atunci a=3 

5. Numărul necunoscut din egalitatea 15 + bx4=35, este 5 

6. Dacă 3 caiete costă 12 lei, 5 caiete vor costa 20 lei. 

SUBIECTUL al II-lea (3x10puncte) 

 

1. La ora de matematică cele 14 fete din clasa noastră s-au grupat câte 7 la o masă, iar cei 18 

băieţi au preferat să stea câte 6. Câte mese s-au completat? 

 

Soluţie: 

Numărul de mese ocupat de fete   14:7=2 (mese)....................................4p 

Numărul meselor ocupat de băieţi   18:6=3(mese)..................................4p 

Numărul total de mese  2+3=5 (mese) ...................................................2p 

 

2. Află suma a două numere  ştiind că sfertul unui număr este 7, iar încincitul celuilalt 

număr este 40. 

Soluţie: 

Primul număr  7x4=28............................................................................4p 

Al doilea număr 40:5=8..........................................................................4p 

Suma numerelor  28+8=36......................................................................2p 

 

3. La o cofetărie erau 100 prăjituri. 72 s-au consumat în cofetărie  şi de 8 ori mai puţine s-au 

vândut la  pachet. Câte prăjituri au rămas nevândute? 

 

Soluţie: 

Număr prăjituri vândute la pachet   72: 8=9 (prăjituri)…………….…..3p 

Număr prăjituri vândute   72+9=81(prăjituri)…………………………..3p 

Prăjituri nevândute 100- 81=19 (prăjituri)…………………………….4p 

 

 



 

    Proiect ştiinţific interjudeţean START SPRE PERFORMANŢĂ, înscris în(CAERI, nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 1807)  

 

SUBIECTUL al III-lea ( 30 puncte) 

La un concurs de matematică s-au prezentat din clasa noastră, 4 băieţi şi 5 fete. Fiecare 

primeşte câte 3 foi. La sfârşitul concursului, toţi băieţii înapoiază câte o foaie pe care nu 

au folosit-o. Câte foi s-au folosit în total? 

Soluţie: 

Număr copii participanţi la concurs  4+5=9 (copii)…………………………….10p 

Număr foi primite 9x3=27(foi).............................................................................10p 

Număr foi nefolosite  4x1=4 (foi)........................................................................5p 

Număr foi folosite  27- 4=23(foi).........................................................................5p 

 

 

 

 


