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          CONCURSUL  NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID" 

23  11   2014      
Clasa a II -a 

SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI 
NOTĂ.Toate subiectele sunt obligatorii. La subiectul I există un singur răspuns corect .La 

subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III si IV se cer rezolvările complete. 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 este scrierea corectă a numărului “treizeci şi doi”? 

        a)   23                    b)   22                       c)   32                                 d)   33 

(4p) 2) Care dintre numerele de mai jos este cuprins între 28 şi 35? 

        a)   23                    b)   37                       c)   30                                  d)   20 

(4p) 3) Care este numărul par dintre cele de mai jos? 

        a)   79                      b)   87                      c)   11                                 d)   20 

(4p) 4) Care este cel mai mic număr dintre cele de mai jos care să fie mai mare ca 35? 

        a)   30                     b)   36                        c)   38                                d)   40 

(4p) 5)   Care este numărul care se poate scrie ca sumă de două numere egale? 

        a)   10                     b)   11                         c)   25                               d)   33 

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

(4p) 1)   Scrieţi toate numerele impare cuprinse între 24 şi 32....................................................... 

(4p) 2)   Scrieţi numerele pare, de două cifre, care conţin cifra 5................................................... 

(4p) 3)   Scrieţi cel mai mic număr de două cifre care are suma cifrelor 7.................................... 

(4p) 4)   De câte ori folosim cifra 0 în scrierea tuturor numerelor de două cifre?........................ 

(4p) 5)   Scrieţi numărul de două cifre care are cifra zecilor 2 şi cifra unităţilor 1....................... 

(4p) 6)   Scrieţi rezultatul calculului  45+6-1................................................................................. 

(4p) 7)   Scrieţi numerele mai mici ca 40 care conţin cifra 6....................................................... 

(4p) 8)   Scrieţi 4 numere de câte două cifre care au suma cifrelor 5............................................... 

………………………………………………………………………..…………………….. 
(4p) 9)  Aflaţi numărul care este cu 13 mai mare decât 17............................................................... 

(4p) 10)  Aflaţi diferenţa numerelor 27 şi 15..........……………………………………………….. 
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 SUBIECTUL III ( 15p )Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei. 
      Se dă şirul de numere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spunem că numerele a b c< <  din şir 

formează o “tripletă magică”, dacă b a c b− = − . De exemplu, ( )1, 2,3   este o “tripletă magică”, 

( )2,5,8   este o “tripletă magică”, iar ( )4,5,10   nu este o “tripletă magică”. 
(4p) a) Scrieţi o “tripletă magică” care începe cu 8.............................................................................. 
(4p) b) Scrieţi o “tripletă magică” ( ), ,a b c  care are 2b =  ………….................................................. 
(2p) c) Scrieţi toate “tripletele magice” care încep cu 5........................................................................ 

(2p) d) Scrieţi toate “tripletele magice” care se termină cu 5................................................................. 

(1p) e) Câte “triplete magice” încep cu 1 ?............................................................................................ 

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

(1p) f) Câte “triplete magice” încep cu 2?.............................................................................................. 

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

(1p) g) Câte “triplete magice” există în total?……….............................................................................

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

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

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

  SUBIECTUL IV ( 15p )Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei. 
  Ioana se joacă cu bile de trei culori: albe (A), negre (N) şi roşii (R). Ea formează şiruri “tari” 

dacă respectă două reguli: 

• orice două bile alăturate au culori diferite, 

• bilele roşii şi negre nu pot sta alături. 

De exemplu, A,N,A,R este un şir “tare” format din 4 bile, dar A,N,R,A nu este un şir “tare”. 

 (4p) a) Este şirul N,R “tare”?................................................................................................................ 

 (4p) b) Scrieţi un şir “tare” format din 3 bile şi 2 culori........................................................................ 

 (2p) c) Scrieţi un şir “tare” format din 3 bile de culori diferite.............................................................. 

 (2p) d) Scrieţi 4 şiruri “tari” de câte 2 bile.............................................................................................. 

 (1p) e) Scrieţi 4 şiruri “tari” de câte 4 bile, care încep cu o bilă albă...................................................... 

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

 (1p) f) Scrieţi 4 şiruri “tari” de câte 5 bile, fiecare având numai bile de două culori............................. 

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

 (1p) g) Se formează toate şirurile posibile de câte 3 bile. Care sunt mai multe: cele “tari” sau 

celelalte?.......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

Test alcătuit de prof Lavinia Savu, Anuţa Cărbunaru, Loredana Zapan şi Felicia Dobrinescu 


