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Clasa a V-a
I. Limba română (20 de puncte):
Se dă textul:
(...) După ce nunta ţinu şapte zile în şir, Ber-Căciulă spuse calului:
- Acum, că toată lumea ştie cine sunt, vreau să-mi faci un palat de aur, cum o fi pe tărâmul
tău, cu odăi misterioase, cu încăperi secrete, în care eu să pot totul. Asemenea vreau ca în fundul
lacului să-mi faci odăi de sticlă limpede şi groasă, ca să pot vedea peştii şi toate lighioanele de apă
cum trăiesc.
- Din merele isteţimii câte mai păstrezi? îl întrebă calul.
- Poate zece... căci am dat Steluţei mele din ele. Ştii, Eva ne-a dat în rai un măr cu bucluc...
am vrut să dau şi eu Evei mele trei mere cu cântec!...
- Să mai mănânci cinci mere, iar cinci să le păstrezi pentru coconul tău. La vârsta de şapte
ani, să i le dai să le mănânce odată. După ce vei mânca cele cinci mere, şi de ajutorul meu te poţi
lipsi, căci prin închipuire şi prin judecată vei putea aproape totul! Lucrând cele închipuite şi
judecate vei face adevărate minuni.(...)
Ber-Căciulă se mută în palatul de aur construit de el.(...)
- Hei, calul meu năzdrăvan!... Fiindcă nu pot toţi să aibă cai năzdrăvani, te înlocuiesc prin
gândul şi priceperea mea... Acestea fiecare le poate avea. Eşti liber, calul meu! Odată, când şedeam
în cenuşă şi fiebeam bureţi, n-aveam pe cap decât o băşică de porc, dar în cap aveam cerul plin de
speranţe... m-ai ajutat, îţi mulţumesc! Te dezleg de cuvântul ce mi-ai dat şi pe care niciodată nu ţi lai călcat. (...)
(I.C.Vissarion, Ber-Căciulă Împărat)
Cerinţe:
1. Rescrie fragmentul în care se regăseşte explicaţia pentru numele personajului principal.
4 puncte
2. Precizează numărul de litere şi de sunete ale cuvintelor: închipuite, face, lighioanele, cinci.
4 puncte
3. Menţionează sinonimul şi antonimul pentru cuvintele din text: închipuite, întrebă.
4 puncte
4. Rescrie un verb la timpul perfect simplu şi unul la imperfect.
4 puncte
5. Identifică în prima replică două figuri de stil diferite şi precizează-le.
4 puncte
II. Matematică (20 de puncte)
Mihai are de rezolvat un număr de probleme. Dacă ar rezolva câte 15 probleme pe zi, le-ar
termina în n zile. Băiatul nostru este harnic şi, rezolvând câte 20 de probleme pe zi, le termină cu 4
zile mai devreme. Câte probleme are de rezolvat Mihai?
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III. Română + Matematică (50 de puncte):
Se dă textul:
Vine o vreme când fiecare dorește să răsfoiască, filă cu filă, poveşti ale trecutului. Astăzi,
pașii noștri pătrund într-o lume a amintirilor, a vremurilor cu parfum aristocrat în care timpul e de
viță nobilă.
Situat la aproximativ 14 km de București, în cadrul comunei Mogoșoaia, Palatul
Brâncovenesc este alegerea ideală pentru a îmbina relaxarea într-un cadru natural verde și
răcoros, pe malul lacului Mogoșoaia, cu posibilitatea vizitării domeniului brâncovenesc. Astfel,
pășim pe un meleag mirific, unde istoria este cea mai bună prietenă a naturii, iar geometria
formelor arhitecturale întregește perfect acest tablou unic.
Răsfoind începuturile poveștii Palatului din Mogoșoaia, legenda spune că denumirea
acestuia provine de la văduva boierului Mogoș, cel care deținea în proprietate aceste pământuri.
Povestea merge mai departe, astfel că între anii 1698 – 1702, sub domnia lui Constantin
Brâncoveanu se va construi palatul care astăzi farmecă privirile fiecăruia. Finalizarea construcției
a fost făcută la data de 20 septembrie 1702. Astfel, această zi a avut și o altă semnificație pentru
Brâncoveanu, Palatul Mogoșoaia reprezentând darul acestuia pentru fiul său, Ștefan, un dar, care
astăzi ...este al nostru, al tuturor.
(Cătană Cristian-Alexandru, Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia,
în revista “Vacanțe la țară”)
Cerinţe:
1. Selectează două cuvinte care aparţin aceleiaşi familii lexicale.
5 puncte
2. Rescrie două cuvinte care aparţin vocabularului de specialitate al unei ştiinţe.
5 puncte
3. Precizează cazul primelor cinci substantive din al treilea paragraf.
5 puncte
4. Câţi ani a durat construcţia Palatului Brâncovenesc?
5 puncte
5. Redactează o compunere narativă de 15-20 de rânduri, cu titlul Misterele palatului. 15 puncte
În redactarea compunerii vei avea în vedere:
- adecvarea conţinutului la cerinţă;
- folosirea naraţiunii şi a descrierii;
- valorificarea elementelor specifice acestui tip de compunere;
- dezvoltarea creativă a temei;
- utilizarea a cel puţin două figuri de stil diferite:
- respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie;
- aşezarea corectă a textului în pagină şi încadrarea în limita de spaţiu indicată.
6. Pornind de la conţinutul textului dat, alcătuieşte textul unei probleme de matematică, pentru care
să oferi şi rezolvarea.
15 puncte
Pentru a obţine punctajul maxim, trebuie să respecţi următoarele cerinţe:
- să alcătuieşti textul problemei, clar şi corect;
- să utilizezi unele informaţii din textul dat;
- să conţină cel puţin trei operaţii matematice diferite;
- să rezolvi problema pe care ai propus-o;
- rezultatul să fie un număr natural de trei cifre care este pătrat perfect.
Notă: Se acordă din oficiu 10 puncte. Total 100 de puncte.
Timp de lucru: 2 ore.
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BAREM DE CORECTARE
I. Limba română (20 de puncte):
1. Rescrierea fragmentului în care se regăseşte explicaţia pentru numele personajului principal: naveam pe cap decât o băşică de porc.
4 puncte
2. Numărul de litere şi de sunete ale cuvintelor: închipuite – 10 litere, 9 sunete; face – 4 litere, 4
sunete; lighioanele – 11 litere, 10 sunete; cinci – 5 litere, 4 litere.
4 x 1 - 4 puncte
3. Sinonimul şi antonimul pentru cuvintele din text: închipuite – imaginate, gândite, inventate etc.;
întrebă – interogă, chestionă.
4 x 1 - 4 puncte
4. Rescrierea verbelor: la timpul perfect simplu (ţinu, spuse etc.) şi la imperfect (şedeam, fierbeam
etc.).
2 x 2 - 4 puncte
5. Identificarea în prima replică a două figuri de stil diferite (2 x 1 p) şi precizarea lor (2 x 1 p):
epitet, enumeraţie.
4 puncte
II. Matematică (20 de puncte)
-

Notăm x numărul de probleme pe care le are de rezolvat
x = 15 n
x = 20 (n – 4)
20 (n – 4) = 15 n
n = 16
x = 15 x 16 = 240 probleme

2 puncte
2 puncte
2 puncte
4 puncte
8 puncte (rezolvare + soluţia)
2 puncte

III. Română + Matematică (50 de puncte):
1. Selectarea celor două cuvinte care aparţin aceleiaşi familii lexicale: Mogoş, Mogoşoaia /
Brâncoveanu, brâncovenesc.
5 puncte
2. Rescrierea celor cinci cuvinte care aparţin vocabularului de specialitate al unei ştiinţe: ex.
arhitectură (arhitecturale, palat etc.); geometrie; biologie; istorie etc. 5 cuvinte - 5 puncte / 1 cuvânt
– 5 puncte
3. Precizarea cazurilor pentru primele cinci substantive din al treilea paragraf: începuturile –
acuzativ; poveștii – genitiv; Palatului – genitiv; din Mogoșoaia – acuzativ; legenda
nominativ.
5 puncte
4. Construcţia Palatului Brâncovenesc a durat 4 ani.
5 puncte
5. Redactarea unei compuneri narative de 15-20 de rânduri, cu titlul Misterele palatului. 15 puncte
- adecvarea conţinutului la cerinţă
(2 puncte)
- folosirea naraţiunii şi a descrierii
(2 puncte)
- valorificarea elementelor specifice acestui tip de compunere
(2 puncte)
- dezvoltarea creativă a temei
(3 puncte)
- utilizarea a cel puţin două figuri de stil diferite:
(2 puncte)
- respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie
(3 puncte)
- aşezarea corectă a textului în pagină şi încadrarea în limita de spaţiu indicată
(1 punct)
6. Alcătuirea textului unei probleme de matematică şi rezolvarea acesteia:
- alcătuirea textului problemei, clar şi corect
- utilizarea unor informaţii din textul dat
- folosirea a trei operaţii matematice diferite
- rezolvarea problemei propuse
- rezultatul - un număr natural de trei cifre care este pătrat perfect

15 puncte
(3 puncte)
(3 puncte)
(3 puncte)
(3 puncte)
(3 puncte)

