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Subiectul I (50 de puncte)
1. (10 puncte) Scrie câte un cuvânt cu înţeles asemănător pentru termenii subliniaţi din propoziţia:
„Cu o cârje lucie în mână, merge agale la pietroiul cel mare.” (Ion Agârbiceanu)
2. (10 puncte) Formulează o propoziţie în care să integrezi ortograma ce-l.
3. (10 puncte) În enunţul Fata împăratului a întâlnit un pitic, cuvântul împăratului este:
a) adjectiv
b) substantiv
c) altă parte de vorbire
4. (10 puncte) În versurile:
„Pe ochii vineţi şi-mpietriţi ai zării,
Se lasă moi pleoapele-nserării.”
(Otilia Cazimir)
subiectul este:
a) ochii
b) pleoapele
5. (10 puncte) Alcătuieşte o propoziţie după schema de mai jos:
C+A+S+P+C
Subiectul II (50 de puncte)
Scrie o compunere de cel puţin 12 rânduri cu următorul final: „...în noi au rămas numai poveştile
copilăriei.” Vei avea în vedere:
- să îmbini naraţiunea cu descrierea;
- să dai un titlu sugestiv compunerii tale.
Matematică
La subiectele 1, 2, 3, 4 scrie doar răspunsul, iar la subiectele 5, 6 scrie şi rezolvarea completă!
1. (10 puncte) Dacă തതതതതതത
ܿ8ܽ5  2004 = തതതതതതതതതതതത
6ܿ782ܾܽ , atunci ܽ ∙ ܾ ∙ ܿ = ...
2. (10 puncte) Cel mai mare număr natural cu cifre diferite care are suma cifrelor 6 este ...
3. (10 puncte) Numărului a i se adaugă la sfârșit cifra 0 obținându-se numărul b. Dacă a + b = 429,
atunci a = ....
4. (10 puncte) Produsul a 17 numere naturale este 17. Suma numerelor este ...
5. (30 puncte) Într-o grădină sunt garoafe, trandafiri și crizanteme. Dacă 21 nu sunt garoafe, 27 nu
sunt trandafiri și 24 nu sunt crizanteme, aflaţi câte flori sunt de fiecare fel.
6. (30 puncte) Se consideră șirul 0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 100, 101, 102, 110, ......
a) Câte numere de trei cifre conține șirul (justificați)
b) Ce loc ocupă în șir numărul 2010 ?

Geografie
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. România se învecinează la miazănoapte cu:
a) Republica Moldova;

b) Ucraina;

c) Ungaria.

2. Podișul Moldovei este situat între:
a) Olt și Argeș;

b) Siret și Prut;

c) Olt și Jiu.

3. Dâmbovița străbate orașul:
a) Arad;

b) București;

c) Iași.

4. Masivul Ceahlău se află în Carpații:
a) Meridionali;

b) Occidentali;

c) Orientali.

5. Granița de est cu Republica Moldova este dată de:
a) Olt;

b) Prut;

c) Siret.

Fiecare răspuns corect este notat cu 10 puncte.

Istorie
Completați enunțurile următoare:
1. În timpul domniei lui Decebal, capitala Daciei era la .....................................................
2. În timpul stăpânirii romane, geto-dacii au fost .....................................................
3. Iancu de Hunedoara a fost voievod al .....................................................
4. În secolul al XV-lea, Vlad Țepeș a domnit în .....................................................
5. În 1475, Ștefan cel Mare i-a învins pe turci la .....................................................
Fiecare răspuns corect este notat cu 10 puncte.

