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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Varianta 1
I.

LIMBA ROMÂNĂ

Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde cerințelor:

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

Într-o noapte cu lună plină, cu cerul presărat de nenumărate stele, cineva a bătut la fereastra lui Hannes. Era
ceva neobișnuit, căci el locuia la etajul al cincilea. De dincolo de geam privea spre el un ochi imens, mare cât roata
carului.
Când Hannes a deschis fereastra cu degetele tremurânde, o labă cu luciri argintii s-a întins înăuntru. Ținea
înfipt un bilețel în gheara ei cea mai mică.
Este al tău? a întrebat o voce aspră și profundă.
Pe bilețel era scris de mâna stângace a lui Hannes: Îmi doresc să...
(Cea mai mare dorință de Cornelia Funke)
Cerințe:
Găsește cuvinte asemănătoare pentru sensul din text ale cuvintelor: a bătut, neobișnuit, privea, o voce.
1 p.
Ce parte de vorbire este mare în text? Alcătuiește un enunț în care același cuvânt să fie altă parte de vorbire.
1 p.
Transcrie, din secvența următoare, un verb, un pronume, un adjectiv și un substantiv: Ținea înfipt un bilețel în gheara
ei cea mai mică.
1 p.
Alcătuiește enunțuri cu ortogramele: săi / să-i; căi / că-i.
1 p.
Formulează o idee principală care se desprinde din text.
0,50 p.
Explică ce înțeles are structura lună plină în textul dat.
0,50p.
Redactează o compunere de 10-20 de rânduri, în care să povestești o întâmplare imaginară pe care ar fi putut să o
trăiască Hannes în noaptea când a primit neașteptata vizită. În redactarea compunerii vei avea în vedere:
să dai un titlu sugestiv compunerii tale;
să prezinți două elemente referitoare la locul și la timpul întâmplării;
să îmbini povestirea cu dialogul;
să respecți normele de ortografie și de punctuație.
4 p.
II.Matematică
Subiectul I

a) (2p) Să se calculeze:

(5 puncte)
.

b) (2p) Aflați numărul natural
din egalitatea: 45+[(16-25:a)x3-8]:5=50.
c) (1p) Se consideră numerele naturale impare de patru cifre cu suma cifrelor 12. Să se determine diferența dintre cel
mai mare și cel mai mic.
Subiectul al II-lea
(4 puncte)
a) (2p) Diferența a două numere naturale este 57. Dacă împărțim primul număr la cel de al doilea obținem câtul 7 și
restul 3. Să se afle cele două numere.
b) (2p) Suma a trei numere naturale este 1017. Aflați numerele știind că o jumătate din primul număr, o treime din al
doilea număr și un sfert din al treilea număr sunt egale.
Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă câte un punct din oficiu pentru fiecare disciplină. Timpul de
lucru este de 90 de minute.

