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Clasa  a V-a 

Varianta 2 
 

Notă.   Toate subiectele sunt obligatorii. 

  Timp de lucru:  120 minute.  

  Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi încercuieşte răspunsul corect, fiecare 

valorând  câte 3 puncte. ( 30 × 3 puncte = 90 puncte) 

ATENŢIE! Un singur răspuns este corect. 
 

1. În textul narativ nu există:  

a) Personajele; 

b) Povestitorul; 

c) Dialogul ca mod de expunere dominant; 

d) Indicii spaţio-temporali; 
 

2. Textul literar are următoarele trăsături:  

a) Realitatea este prezentată în mod concret; 

b) Are scop informativ; 

c) Nu are caracter ficţional; 

d) Realitatea este transfigurată artistic; 
 

3. În textul nonliterar: 

a) Se foloseşte obligatoriu limba literară; 

b) Nu apar termeni tehnico-ştiinţifici; 

c) Se apelează la imaginaţie; 

d) Se foloseşte un limbaj artistic; 
 

4. Există o imagine artistică în enunţul: 

a) Am scris repede tema.  

b) Soarele îmi zâmbea prietenos.  

c) Mâine ne vom întâlni cu bunicii.  

d) Priveam pe fereastră cum ninge.  
 

5. Nu orice operă literară are: 

a) Temă; 

b) Titlu; 

c) Personaje; 

d) Cuvinte-cheie; 
 

6. Sunt la modul indicativ toate verbele din seria: 

a) citeau, ar scrie, să vină; 

b) o să găsească, au călătorit, vor sosi; 

c) să alerge, coborâseră, vor pleca; 

d) o să strige, să înţeleagă, a încercat; 

 

   Nume și prenume elev Școala de proveniență Cadre didactice  
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7. Sunt la timpul mai-mult-ca-perfect toate verbele din seria:  

a) merseră, plecaseră, sosisem; 

b) călătoriserăţi, înţeleseşi, citiseşi; 

c) doriseră, apludaserăm, gândisem; 

d) vorbiserăţi, plânseşi, coborâseşi; 
 

8. Sunt corecte toate formele de imperativ negativ din seria: 

a) nu adu, nu fi, nu fă, nu scade; 

b) nu sta, nu rămâne, nu bătea, nu apare; 

c) nu fii, nu ţinea, nu făcea, nu zi; 

d) nu râde, nu face, nu veni, nu tăcea;  
 

9. Nu există epitet în enunţul:  

a) Mi-am cumpărat o brăţară de aur. 

b) O seară blândă cobora peste oraş.  

c) Iarna de argint stăpânea întreaga lume.  

d) Zilele senine i-au bucurat copilăria.  
 

10. Există personificare în enunţul: 

a) Copiii merg la săniuş.  

b) Cerul plânge cu lacrimi de ploaie.  

c) Păsările zboară spre ţările calde. 

d) Mama îi mângâie fruntea.  
 

11. „E”   este doar vocală în cuvintele din seria: 

a) cercei, seri, să plece, poezie 

b) eră, erau, epocă, vrea 

c) examen, pleacă, ea, ieri 

d) eroism, ceapă, el, cheamă 
 

12. În cuvintele   ghiocei, fragi, ceaţă   există, în ordine: 

a) 7 litere şi 7 sunete, 5 litere şi 5 sunete, 5 litere şi 3 sunete; 

b) 7 litere şi 6 sunete; 5 litere şi 4 sunete, 5 litere şi 4 sunete; 

c) 7 litere şi 5 sunete, 5 litere şi 3 sunete, 5 litere şi 6 sunete; 

d) 6 litere şi 7 sunete, 4 litere şi 4 sunete, 4 litere şi 5 sunete; 
 

13. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:  

a) ca-blu, fil-tru, de-zgro-pa, vârs-tă; 

b) as-pru, frec-ven-ţă, mus-că, punct-aj; 

c) sculp-tor, ab-stract, cus-cru, jert-fă; 

d) ac-tiv, co-ntra, ca-psă, as-tăzi;  

 

14. Nu sunt sinonime cuvintele din seria: 

a) adânc-abis, folositor-util, inimă-cord; 

b) părere-opinie, cinstit-onest, chin-calvar; 

c) mănos-fertil, noroc-şansă, ciudat-bizar; 

d) prelat-prelată, aiura-aiuri, soli-soiuri; 
 

15. Sunt antonime cuvintele din seria:  

a) guraliv-tăcut, realitate-ficţiune, veşnic-efemer; 

b) sărăcie-opulenţă, a îngreuna-a înlesni, aprig-iute; 

c) credincios-fidel, a nega- a contesta, distins-vulgar; 

d) dibăcie-abilitate, neant-existenţă, a dezvolta-a regresa;  
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CLASA a V a 

Varianta 2 

 

 

16. Determinați suma cifrelor nenule a și b știind că : 

ab6+3ab+ b9a =1173 
 

A)6                         B)8                        C)7                        D)9 

 

17. Cel mai mic număr natural n pentru care N=1+2+3+…+n se împarte exact la 7 este: 

 

A)6                          B)7                       C)8                        D)9 

 

18. Ultima cifră a numărului 7 ×n , unde: 

n =1+8+82 +83 + ...+82018 , este: 

 

A)1                          B)5                       C)3                         D)7 

 

19. Soluția naturală a lui ”n” din relația: 

92 - 23 ×32( ) ×2n+1 = 414 : 410 - 72 +5×32 ×2+ 45( )
 este: 

 

A)7                          B)5                       C)2                         D)3 

 

20. Al șaptelea termen al șirului: 1, 2, 6, 24, 120, … este: 

 

A)720                      B)3600                C)5040                    D)40 320 

 

21. Restul împărțirii numărului: n =1×2 ×3×...×100+ 2019 la 97 este: 

 

A)79                         B)89                    C)95                       D)96 

 

22. Dacă se adună dublul unui număr natural cu triplul altui număr se obține 490.Știind că primul 

număr este dublul celui de al doilea, atunci numărul mai mare este : 

 

A)70                         B)100                  C)120                     D)140 

 

 

23. Un autobuz pleacă de la capătul liniei cu toate locurile ocupate. La prima oprire au coborât 5 

călători și au urcat 3. La următoarea stație a coborât jumătate din călătorii din autobuz și au mai 

urcat 14. La a treia stație au coborât  12 și au urcat  2 călători, iar autobuzul a ajuns la capătul 

traseului cu 24 de călători. Câte locuri are autobuzul? 

 

A)38                           B)40                     C)42                      D)46 

 

 

24. Suma cifrelor numărului: 2
2019 ×52020 + 2019 este : 

 

A)17                   B)18                       C)19                     D)20 
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25. Cel mai mare număr prim de forma abc, știind că a+b+c=25 este: 

 

A)991                     B)997                  C)983                   D)998 

 

26. Un număr a  împărțit la 4 dă câtul x+1 și restul 2 (x 1). Atunci câtul și restul împărțirii 

numărului a+x la x+1 este : 

 

A)c=4, r=2              B)c=5, r=1            C)c=5, r=0           D)c=4, r=1 

 

27. Pe o masă sunt 7 cartonașe pe care sunt scrise numerele :   1, 7, 9, 11, 12, 16 și 75. Ioana și 

Petru , au luat, fiecare, câte trei cartonașe și au observat că suma numerelor de pe cartonașele Ioanei 

este de 5 ori mai mare decât suma numerelor de pe caronașele lui Petru. Numărul scris pe cartonașul 

rămas pe masă  este : 

 

A)1                           B)9                        C)11                        D)12 

 

28. Determinați ultimele trei cifre ale numărului : 

n = 22006 - 22004 + 22001 
 

A)800                     B)400                     C)200                      D)600 

 

29. Maria nu are 18 ani.Dacă ar avea de 5 ori mai mulți ani decât are acum, atunci ar depăși vârsta 

de 18 ani cu atâția ani cât îi lipsesc acum pentru a avea 18 ani.Câți ani are Maria? 

 

A)12                        B)6                         C)8                         D)10 

 

30. Determinați al 13-lea număr din șirul de numere: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … 

 

A)230                     B)232                      C)233                     D)234 
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Clasa  a V-a 

Barem   
 

Nr. 

întrebare 

Varianta 2 

Răspuns corect 

1.  C 

2.  D 

3.  A 

4.  B 

5.  C 

6.  B 

7.  C 

8.  D 

9.  A 

10.  B 

11.  A 

12.  B 

13.  C 

14.  D 

15.  A 

16.  C 

17.  A 

18.  A 

19.  C 

20.  C 

21.  A 

22.  D 

23.  C 

24.  A 

25.  B 

26.  B 

27.  C 

28.  A 

29.  B 

30.  C 
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Concursul judeţean interdisciplinar  “MATE.ROM.ȘTII?” 

Ediția a IV-a, 19. 01. 2019 

Clasa  a VI-a  Varianta 2 
Notă.  Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timp de lucru:  120 minute.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

          Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi încercuieşte răspunsul corect, fiecare valorând  câte 3 puncte.      

(30 × 3 puncte = 90 puncte) 

ATENŢIE! Un singur răspuns este corect. 
 

1. În textul literar:  

a) Se oferă informaţii exacte; 

b) Realitatea se prezintă în mod concret; 

c) Se foloseşte un limbaj expresiv; 

d) Mesajul are caracter nonficţional; 
 

2. În textul nonliterar:  

a) Mesajul îl sensibilizează pe cititor; 

b) Autorul este în ipostaza naratorului; 

c) Realitatea este transfigurată artistic; 

d) Nu se apelează la imaginaţie; 
 

3. În textul narativ nu apare: 

a) Eul liric, vocea interioara a autorului; 

b) Autorul în ipostaza naratorului; 

c) Personajul; 

d) Conflictul epic; 
 

4. Mărcile textuale ale naratorului sunt: 

a) Substantivele proprii; 

b) Verbele şi pronumele la persoana I sau a III-a; 

c) Epitetele; 

d) Personificările; 
 

5. Tema unei opere literare înseamnă: 

a) Cuvântul-cheie care se repetă; 

b) Ideea principală sau secundară; 

c) Aspectul de viaţă surprins în opera literară; 

d) Reluarea titlului în primul paragraf; 
 

6. Nu se încadrează în omonimie totală cuvintele din seria: 

a) leu,  avar; 

b) roman; râs; 

c) bancă, mină;  

d) ban; bursă; 

 

 

   Nume și prenume elev Școala de proveniență Cadre didactice  
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7. Sunt doar verbe la modul conjunctiv în seria:  

a) să ajute, o să înţeleagă, să construim; 

b) are să plouă, am să telefonez, s-ar bucura; 
 

c) să câştige, sa fi colecţionat, sa nu minţi; 

d) să nu spui, s-ar juca, se susţin; 
 

8. Predicatele din enunţul „Era seară, le era foame, erau obosiţi şi încă nu ajunseseră la 

destinaţie.” Sunt:  

a) două PV şi două PN; 

b) un PV şi trei PN; 

c) patru PV şi niciun PN; 

d) trei PV şi un PN; 
 

9. În enunţul „O iarna de argint pusese stăpânire peste oraşul adormit, iar soarele era ca 

un vis timid al verilor trecute.” există în ordine: 

a) epitet, personificare, epitet personificator, comparaţie, epitet; 

b) epitet, epitet, comparaţie, personificare, epitet; 

c) personificare, epitet, epitet, comparatie, personificare; 

d) comparaţie, personificare, epitet, epitet, comparaţie; 
 

10. Imaginile artistice din enunţul „Vacanţa de iarnă îşi suna clopoţelul bucuriei, 

stilourile se aşezau grăbite în penare uitând emoţia tezelor, iar fulgii de nea valsau nostalgic în 

faţa ferestrelor, amintindu-le copiilor de invitaţia la săniuş şi de parfumul portocalelor.” sunt 

în ordine: 

a) olfactivă, motorie, auditivă, vizuală; 

b) auditivă, motorie, vizuală, olfactivă;  

c) vizuală, auditivă, motorie, olfactivă; 

d) motorie, vizuală, olfactivă, auditivă; 
 

11. „E” este semivocală în toate cuvintele din seria: 

a) veneau, deasă, pleoapă, leoarcă; 

b) erou, penar, iederă, grea; 

c) erau, examinare, stea, lucea; 

d) prea, neaua, ghiocei, ureche; 
 

12. În cuvintele: liliachiu, unghi, ceasuri există, în ordine: 

a) 9 litere şi 8 sunete, 5 litere şi 5 sunete, 7 litere şi 7 sunete; 

b) 9 litere şi 8 sunete, 5 litere şi 3 sunete, 7 litere şi 6 sunete; 

c) 9 litere şi 10 sunete, 5 litere şi 4 sunete, 7 litere şi 5 sunete; 

d) 8 litere şi 9 sunete, 4 litere şi 5 sunete, 6 litere şi 7 sunete; 
 

13. În cuvintele: ploaie, rouă, leoaică, mergeau, ciută, contraatac există:   

a) un diftong, un triftong, trei vocale în hiat; 

b) doi diftongi, doi triftongi, două vocale în hiat; 

c) patru diftongi, un triftong, un hiat; 

d) trei diftongi, un triftong, un hiat; 
 

14. Nu sunt sinonime cuvintele din seria:  

a) tăios-incisiv, oier-păstor, înţeles-sens; 

b) mândru-arogant, politeţe-amabilitate, pricepere-abilitate; 

c) nobleţe-boierie, măreţie-grandoare, belşug-abundenţă; 

d) economie-risipă, prezenţă-prezentare, complement-compliment; 
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15. Sunt antonime cuvintele din seria:  

a) precoce-tardiv, sărăcie-opulenţă, manierat-insolent; 

b) banal-comun, grabă-zăbavă, obscur-celebru; 

c) indolent-nepăsător, cerere-solicitare, avar-darnic; 

d) generos-altruist, credul-naiv, copilăresc-matur. 
 

 

 

CLASA a VI a 

Varianta 2 
16. Elementele mulţimii A care ȋndeplineṣte simultan condiţiile: 

i) A B={1,2,3,4,5,6}; ii) A B={2,4,5}; iii) A {1,3}=Ø, sunt: 

A) {2,4,6}        B) {2,4,5,6}      C) {1,2,4,5}     D) {1,2,3,4,5} 

 

17. Punctele C ṣi D aparţin interiorului ≮AOB  care are măsura de 120o . Ştiind că [OC  [OB ṣi 

[OA [OD,  atunci m(≮COD) este: 

A) 30o              B)  60o                 C) 90o                   D) 120o  

 

18. Numărul , n= număr natural nenul , este divizibil cu: 

A) 10                B) 9                   C) 5                D) 25 

 

19. Măsura unghiului format de limbile unui ceas la ora 19 ṣi 50 de minute este: 

   A) 30o              B)  45o           C)  60o              D) 65o  
20. Cel mai mare număr natural de trei cifre care ȋmpărţit la 8, 12 ṣi 21 dă acelaṣi rest diferit de 

zero este: 

A) 840              B) 847                C) 851           D) 860 

 

 

21. Determinaţi n, număr natural nenul, astfel ȋncȃt x=1·2·3·…·n+23 să fie pătrat perfect: 

A) 2                 B) 3                     C) 5                  D) 6 

 

22. Ȋn interiorul ≮AOB  cu măsura de 90o , se consideră  semidreapta (OC astfel  ȋncȃt                    

m(≮AOC)= '55 30o . Dacă P este un punct din interiorul ≮BOC,  cȃte poziţii poate ocupa 

semidreapta (OP astfel  ȋncȃt  m(≮AOP)= on  ,   n N .           

A) 32              B)  33                  C)  34                D) 35 

 

23. 35 muncitori pot termina o lucrare in 100 de zile. După ce lucrează 4 zile, mai sunt aduṣi 

ȋncă 77 muncitori. Cȃte zile va mai dura lucrarea?  

A) 30            B)   35                  C)   77               D)  96 
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24. Cel mai mare număr de copii cărora le pot fi ȋmpărţite ȋn mod egal 210  clementine, 70  

banane ṣi 280  nuci este: 

A) 140            B) 70                   C) 35             D) 30 

 

25. Punctele A, O, B sunt coliniare, ȋn această ordine. De aceeaṣi parte a lui AB se duc 

semidreptele (OM ṣi (ON, astfel ȋncȃt m(≮MON)= 90o  ṣi (OM Int(≮AON). Dacă (OD ṣi (OE 

sunt bisectoarele unghiurilor ≮AON ṣi ≮BOM, atunci m(≮DOE) este: 

A) 90o            B)  60o              C)  45o           D) 30o  

 

26. Ştiind că 
4 2

2

x y

x y




=

1

4
, atunci valoarea raportului numerelor x ṣi y este: 

A) 
1

2
              B) 2                 C)  

1

4
                D) 

3

4
 

 

27. Se ṣtie că suma dintre suplementul ṣi dublul complementului unui unghi este egală cu 240o . 

Atunci măsura unghiului este: 

A) 40o            B) 50o                  C)  60o          D) 80o  

 

28. O terasă ȋn formă de dreptunghi cu dimensiunile de 3,5 m ṣi 2,1 m este placată cu gresie. 

Toate plăcile de gresie au formă de pătrat ṣi aceleaṣi dimensiuni. Se ṣtie că a fost acoperită 

toată suprafaţa fără să fie plăci tăiate ṣi că numărul plăcilor de gresie a fost cel mai mic 

posibil. Numărul plăcilor de gresie a fost egal cu: 

A) 10              B)  14                C)   15           D) 18 

 

29. Ȋntr-un coṣ sunt mai puţin de 50 de mere, dar mai mult de 30. Dacă le număr cȃte 3, 6 sau 8, 

de fiecare dată rămȃne un singur măr. Cȃte mere sunt ȋn coṣ? 

A)  48               B)  47                 C) 50                D) 49 

 

30. Fie unghiurile≮ 1A O 2A ≮ 2A O 3A …≮ 50A O 51A ṣi m(≮ 1A O 51A )=50o .             

Măsura ≮ 20A O 25A  este: 

A)   7o            B)  4o                    C)  6o            D) 5o  
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Varianta 2 

Răspuns corect 

1.  C 

2.  D 

3.  A 

4.  B 

5.  C 

6.  B 

7.  C 

8.  D 

9.  A 

10.  B 

11.  A 

12.  B 

13.  C 

14.  D 

15.  A 

16.  B 

17.  B 

18.  B 

19.  D 

20.  B 

21.  A 

22.  C 

23.  A 

24.  B 

25.  C 

26.  A 

27.  A 

28.  C 

29.  D 

30.  D 

 
 


