
    

 

Concursul de matematică „ ABAC” 
Aprobat în CAERI, domeniul științific, poziția 1768 

26 mai 2018 
Etapa regională 

  
Clasa a II-a 

 

1.      Numărul  a este mai mare decât jumătatea sa cu un număr egal cu suma dintre cel mai mare și 
cel mai mic număr de două cifre identice. Care este valoarea lui a? 
 
11 – cel mai mic număr de două cifre identice  .........5p 
99 – cel mai mare număr de două cifre identice ...... 5p 
11 + 99 = 110        ....................................................  10 p 
a=110 +110 = 220  ......................................................  10 p 

                                                                                        Total 30 p 
 

2.    În parc au înflorit trandafiri albi, roșii și galbeni. Trandafirii albi sunt cu 29 mai puțini decât cei 
roșii. Dacă ar mai fi înflorit încă 18 trandafiri albi, aceștia ar fi fost 72, iar dacă ar mai fi înflorit încă 
12 trandafiri galbeni, aceștia ar fi fost cu 26 mai puțini decât cei roșii. 

         Câți trandafiri au înflorit în parc? 
 
72 – 18 = 54 (trandafiri albi).....................................................................10 p 
54 + 29 = 83 (trandafiri roșii) ......................................................................5 p 
83 – 26 = 57 (trandafiri galbeni, dacă ar mai fi înflorit încă 12) ................5 p 
57 – 12 = 45 (trandafiri galbeni) .................................................................5 p 
54 + 83 + 45 = 182 (trandafiri, în total) .......................................................5 p 
                                                                                                                 Total 30 p 

 
3.     Numărul de pagini ale unei cărți este egal cu suma numerelor de două cifre care au cifra zecilor 

cu 7 mai mare decât cifra unităților. Dacă Anca citește câte 9 pagini pe zi, câte pagini îi mai rămân 
de citit după o săptămână? 
 
Identificarea numerelor: 70, 81, 92 ................................. 3 x 5 p = 15 p 
Suma numerelor reprezintă numărul de pagini ale cărții:  
70 + 81 + 92 = 243 (pagini)   ...........................................................5 p 
Numărul de pagini citite într-o săptămână:  
7 x 9 pagini = 63 pagini  ................................................................. 5 p 
Numărul de pagini rămase: 
243 – 63 = 180 (pagini) .................................................................. 5 p 

                                                                                                              Total 30 p 
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___________________________________________________________________ 
        Notă:   

 se acordă 10 puncte din oficiu; 
 este acceptat orice alt procedeu corect de rezolvare a problemei, acordându-se punctajul 

aferent problemei respective; punctajele intermediare, în cazul unui subiect rezolvat parțial 
corect, vor fi stabilite de către evaluator, după modelul din prezentul barem de evaluare. 

 
 


