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Limba român�

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

 Cite�te cu aten�ie textul de mai jos: 
“�ti�i c� zânele frumoase, când vor, pot s�-�i ascund� patul, oglinda, tot palatul într-un m�r. 

Spun dou�-trei cuvinte �i cât �i-i castelul lor de mare, d� buzna în m�r cu coarnele turnurilor înainte. 

Eu am dat de un m�r fermecat, în care te po�i plimba în lung �i-n lat. Toat� lumea a-nc�put aici, 

colorat� ca pentru pitici. Izvoarele �i fluviile pe care le avem se afl�-n ea, f�cute ghem. Mun�ii se 

afl� �i ei la locul lor, spre cer ca un deget ar�t�tor. 

Pietroaiele astea din jur arat� cu vârf �i îndesat c� noi le-am fabricat. Facem din lâna stelelor 

bidinele
(*)

, vopsim noaptea casele cu ele. Batem apa pân� scoatem din ea lumina, ca din lapte 

smântâna. Soarele, care e de fier, zilnic rugine�te, �i rugina lui cade pe noi de ne-nc�lze�te. Noi o 

strângem în cear�afuri, umplem cu ele câmpul �i facem s� creasc� mai repede grâul �i porumbul.”  
(*) 

bidinele (sing. bidinea) = pensul� mare pentru zugr�vit 

(Marin Sorescu – M�r) 

Cerin�e: 

1. G�se�te sensuri asem�n�toare pentru cuvintele subliniate în text:  

 cuvinte, fermecat, am fabricat 6p

2. Scrie cuvintele cu sens opus pentru: 

pitici, noaptea, strângem (scrise îngro�at în text) 6p

3. Precizeaz� ce sunt ca parte de vorbire cuvintele subliniate din enun�ul: 

 Noi o strângem în cear�afuri, umplem cu ele câmpul. 6p

4. Stabile�te func�ia pe care o au în propozi�ie cuvintele subliniate din: 

 Facem din lâna stelelor bidinele . 6p

5. Alc�tuie�te o propozi�ie în care substantivul m�r s� aib� func�ie de atribut �i una în care s�

fie complement. 
6p

6. Construie�te câte o propozi�ie cu fiecare dintre expresiile : 

 a da buzna,  în lung �i-n lat,  cu vârf �i îndesat 6p

7. Enumer� trei obiecte pe care le pot ascunde zânele în m�r. 6p

8. Arat�, într-un enun�, cu ce sunt asem�na�i în text mun�ii. 6p

9. Scrie din imagina�ie cele dou�-trei cuvinte pe care le-ar putea  spune zânele pentru a 

ascunde obiectele lor în m�r. 
6p

10. Explic� în propriile cuvinte în�elesul enun�ului: 

 Facem din lâna stelelor bidinele, vopsim noaptea casele cu ele. 6p

SUBIECTUL II (30 de puncte)  

Imagineaz�-�i c� ai dat din întâmplare peste un m�r fermecat. Scrie o compunere de cel pu�in 

10 rânduri în care s� ar��i ce ai putea face cu el. D� un titlu potrivit �i expresiv (frumos, deosebit) 

compunerii tale.  

Vei avea în vedere: 
S� respec�i cerin�a (5p); s� alegi un titlu  expresiv (frumos) (5p); s� ai o exprimare adecvat� (10p); 

s� respec�i normele de ortografie �i punctua�ie (10p) 

NOT�

� Se acord� 10 puncte din oficiu. 

� Toate subiectele sunt obligatorii. 

� Timp de lucru: 50 de minute. 
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Matematic�

SUBIECTUL I (30 puncte)  

Calcula�i: 

a) =−× 2:2164502

b) =×+−×+× 334:32410011210118  

c) ( )[ ] =−××−× 33:33333  

SUBIECTUL II (20 puncte) 

Afla�i termenul necunoscut: 

a) 89133 =−× a

b) ( ) 22531505 =×−× a

SUBIECTUL III (20 puncte) 

Mihai are 78 de lei, George are 56 de lei, iar Radu are 46 de lei. Dup� ce tata le împarte suma de 

132 de lei, cei trei fra�i au sume egale.   

Câ�i lei a dat tat�l fiec�rui b�iat? 

SUBIECTUL IV (20 puncte) 

La un test Maria a rezolvat 10 probleme. Pentru fiecare problem� rezolvat� corect prime�te 6 

puncte, iar pentru o problem� rezolvat� gre�it i se scad 3 puncte. 

a) Câte puncte are dac� rezolv� corect 6 probleme? 

b) Câte probleme a rezolvat corect dac� a primit 51 de puncte? 

NOT�

� Se acord� 10 puncte din oficiu. 

� Toate subiectele sunt obligatorii. 

� Timp de lucru: 50 de minute. 


