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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Varianta 2
I.

LIMBA ROMÂNĂ

Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde cerințelor:

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

La o cotitură, în botul mașinii se ivi o mogâldeață. Părea un mușuroi de furnici sau o căciulă veche,
căzută dintr-o căruță în mijlocul șoselei.
Mașina se opri brusc și un bărbat tânăr cercetă mușuroiul sau căciula veche, căzută dintr-o căruță.
Era o broască-țestoasă, ivită din câmpie, rămasă năucă – de spaimă sau de oboseală – în mijlocul șoselei.
Bărbatul cel tânăr o luă din drum – era mică, cenușie, cântărea cât un pumn de nuci, avea capul îngust, cu
ochi lucioși, ca de pasăre - și o așeză în portbagajul mașinii, într-un coș parcă anume pregătit, lângă două
verze verzi. Mașina porni pe asfaltul crăpat, strălucitor și albastru. Drumul nu hurduca prea tare, așa că
broasca închise ochii și ațipi puțin. Ațipi și visă un lac...
(Povestiri despre prietenii mei de Silvia Kerim)
Găsește cuvinte cu înțeles asemănător pentru sensul din text ale cuvintelor: veche, ivită, spaimă, cenușie.
1 p.
Alcătuiește două enunțuri cu două sensuri diferite ale cuvântului coș.
1 p.
Ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate din secvența următoare: Bărbatul cel tânăr o luă din drum.
1 p.
Alcătuiește un enunț după următoarea schemă: numeral+substantiv+verb+substantiv+adjectiv. 1 p.
Explică înțelesul expresiei cântărea cât un pumn de nuci din textul dat.
0,5 p.
Formulează o idee principală care se desprinde din text.
0,5 p.
Redactează o compunere de 10-20 de rânduri (100-200 de cuvinte), în care să povestești o întâmplare pe
care ar fi putut-o visa broasca-țestoasă din textul dat. 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

1. a) Să se calculeze: 165−[ 137+2 × ( 51−168 : 4 ) ] .
2p.
b) Un copil consumă în două zile un litru de lapte. Câţi litri de lapte consumă 4 copii de luni până sâmbătă?
1p.
2. În sala teatrului, în loja de la etaj, sunt 8 rânduri a câte 22 de scaune, în loja de la parter sunt 5 rânduri a câte
18 scaune, iar la parter sunt 19 rânduri cu număr egal de scaune. Câte scaune are fiecare rând de la parter
dacă în sală sunt 741 de locuri?
3p.
3. În livada lui Ion sunt 70 de pomi: caişi, meri si peri. Perii sunt cu 3 mai mulţi ca merii, iar caişii sunt cu 8
mai puţini ca merii. Câţi pomi din fiecare are Ion in livadă? `
3p.
Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă câte un punct din oficiu pentru fiecare disciplină.
Timpul de lucru este de 90 de minute.

