
CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a IV-a  

 

CLASA a IV-a/Model de subiect 

NOTĂ: 

- Toate subiectele sunt obligatorii. 

- Elevii au dreptul să rezolve subiectele  în orice ordine doresc. 

- Timp de lucru :2 ore din momentul distribuirii subiectelor. 

- Respectaţi destinaţia foilor de concurs  primite 

- Se acorda 10 puncte din oficiu. 

 

I. LIMBA ROMÂNĂ (30 puncte): 

 

 1. Se dă textul: 

 „ Dimineaţa se deschidea curată şi însorită. Prin bolţile pădurii nu aburea niciun 

fior de vânt. Copacii bătrâni şi tufişurile aşteptau cu solemnitate minunea învierii şi 

purtau pe vârfuri muguri graşi, uşor crăpaţi ... din care trebuiau să nască noianuri de 

frunze. Nu era însă decât o nădejde, un zâmbet fumuriu şi luminos. Iar foile moarte ale 

toamnei trecute foşneau sub paşi.” 

(Mihail Sadoveanu – Nada florilor) 

 

 Cerinţe: 

 a) Extrage din text patru cuvinte cu sens figurat    6 puncte 

(Exemplu:Vântul de la miazănoapte cu zăpadă se hrăneşte)    

 b) Arătaţi ce sugerează expresia „noianuri de frunze”.  1 punct 

 c) Alcătuiţi familia cuvântului „muguri”. (patru situaţii)  5 puncte 

  

2. Descoperiţi greşelile din următoarele construcţii şi rescrieţi  

formele corecte:        6 puncte 

 „a avansa înainte” .... 

 „a coborî jos” .... 

 „a convieţui împreună”.... 

 „a revedea din nou”.... 

 „a rezuma pe scurt” ... 

3. Înlocuiţi substantivul „foc” din propoziţiile următoare cu alt  

substantiv potrivit:        3 puncte 

 Diamantul mă orbea cu focul lui. 

 Alina are un foc pe suflet. 

 Oştenii lui Ştefan au intrat în foc. 

4. Alcătuiţi schema liniară a propoziţiei:    9 puncte 

Şi caii lor sălbatici bat cu scările de lemn. 

 

II. MATEMATICA (30 puncte): 

 

1. Citiţi cu atenţie următoarea problemă şi rezolvaţi-o:  

 

De-ale lui Păcală 

Pe un câmp, bietul Păcală 

Şi cu vărul său Tândală 

Pasc 70 de vite 



De căldură toropite. 

Deodată, unul zice: 

„- Să le numărăm amice!” 

Şi se apucă-n gând apoi, 

Să le numere amândoi. 

„- 90 sunt măi, Tândală!” 

„- Ba nu, doar 80, măi, Păcală!” 

 Câte vaci, viţei şi boi 

 Are turma celor doi, 

 Dacă ştiu c-au numărat 

  Din păcate eronat? 

Primul o dată în plus, boii, 

Iar al doilea, la fel, viţeii. 

 

III. LIMBA ROMÂNĂ  + MATEMATICA (30 puncte): 

 

1. Citiţi cu atenţie şi rezolvaţi:     17 puncte 

Ridichea 

Într-o zi ridichea roşioară 

A scos capul din pământ afară. 

Moşul în fuga mare a sosit. 

Trage ridichea. Ea nu s-a clintit. 

Atunci pe babă o chemă 

Să-l ajute, fără teamă. 

Baba pe nepoată, 

Nepoata pe căţel, 

Căţelul pe pisică,  

Pisica pe şoricel. 

- Hei, rup! Hei, rup! cu toţii la un loc 

Ei au scos ridichea uriaşă de tot. 

Baba, văzând o ridiche – aşa mare, 

I-a şi găsit întrebuinţare: 

Cu o treime merge la piaţă, 

Trei pătrimi din rest, salată 

Şi patru sute cincizeci de grame, uite, 

Le dau vecinului meu, în grabă! 

Socotiţi îndată: 

Cât cântărea ridichea – ntreagă? 

2. Găsiţi cuvinte cu înţeles opus (antonime) pentru cuvintele  

subliniate din text.        7 puncte 

 

3. Identificaţi patru părţi de propoziţie din text şi analizaţi-le. 6 puncte 

 

SUCCES! 

 

 

 

 

 

 



CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a IV-a  

CLASA a VI-a/Model de subiect 

 

NOTĂ: 

-Toate subiectele sunt obligatorii. 

-Elevii au dreptul să rezolve subiectele  în orice ordine doresc. 

-Timp de lucru :2 ore din momentul distribuirii subiectelor. 

-Respectaţi destinaţia foilor de concurs  primite. 

-Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

I – Limba şi literatura română (35 puncte) 

 
 Se dă textul: 

 „...Grădina zoologică e un fel de magazin de jucării, unde tigrii, girafele şi 

leoparzii sunt vii. Rogi lupul să te ia puţin în cârcă şi când colo te mănâncă. Hei, ca pe 

Scufiţa Roşie te-ar mânca, cuşca dacă l-ar lăsa. Dar, vedeţi, aceste cuşti de fier, sau 

colivii, sunt ca nişte părinţi ai lor: au grijă să nu facă prostii. Copii! lăsaţi un pic gălăgia! 

Faceţi acum cunoştinţă cu zoologia. Iată, aici reprezentanţii mândrei faune, care ştiu să 

urle, să ragă, să zbiere, să schiaune. (Dar miraţi-vă mai încet, dragii mei, că asurziţi aceşti 

lei). Oriunde întorci capul vezi un şarpe sau un leopard care sare peste un gard. ” 

(Marin Sorescu – Unde fugim de acasă?) 

 

Cerinţe: 

1. Precizaţi  valoarea morfologică a cuvintelor:unde, vii, să, dar, încet.   

 5 p. 

2. Transcrieţi un substantiv în cazul vocativ. Alcătuiţi enunţuri în care acesta să fie la 

cazul genitiv (cu prepoziţie) şi apoi dativ (cu prepoziţie). Precizaţi funcţia sintactică a 

acestuia.   5 p. 

3. Identificaţi în text valoarea morfologică a verbului a fi. Alcătuiţi enunţuri pentru a 

demonstra celelalte valori .         

  5 p. 

4. Selectaţi din text o interjecţie. Alcătuiţi două enunţuri în care să existe câte o interjecţie 

predicativă.           

                                                                                                                            5 p. 

5. Scrieţi un text de 10 – 15 rânduri în care să vă  imaginaţi că animalele din textul dat fac 

un plan de evadare pentru a-şi recăpăta libertatea.  Motivaţi dorinţa lor.     

            15 p. 

 

 Pentru a obţine 15 puncte,  veţi ţine cont de următoarele cerinţe:   

  - respectarea structurii unei compuneri ( introducere, cuprins şi încheiere); 

              3 p. 

 - stabilirea titlului potrivit                     

2 p. 

 - conţinutul de idei şi originalitatea                    

4 p. 

- folosirea unor figuri de stil studiate: epitete, comparaţii, enumeraţie, personificare;     

4 p.  
- respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie;                  

2 p. 



 

 

II. Matematică(30p) 

 

1.Fie ;x y  măsurile a două unghiuri suplementare ( x y ).Determinaţi cele două măsuri 

ştiind că sunt direct proporţionale cu suplementul şi respectiv complementul celor două 

unghiuri.                        10p 

2.Se consideră mulţimea { | 5 0 1}M x x x       

a)Determinaţi cardinalul mulţimii M. 

b)Câte fracţii subunitare cu numărătorul şi numitorul elemente ale mulţimii M există? 

c)Arătaţi că  suma fracţiilor subunitare anterior determinate este element al mulţimii M..             

15p 

3.Unui balaur cu 9 capete Făt-frumos îi poate tăia la o lovitura  doar 4 sau 6capete dar îi 

cresc mereu 2 sau  4 capete în loc. Balaurul este răpus atunci când îi sunt tăiate toate 

capetele. Justificaţi dacă va fi răpus balaurul.                                                                                                                                   

5p 

 

III. Limba română + matematică (10 p. + 15 p.= 25p.) 
 

 

„Veniră toţi. Şi Leul îi socoti pe gheare 

şi împărţi în patru, pe loc întreaga pradă.  

 - Întâia parte  - nu e de mirare – 

 pe drept cuvânt se cade s-o iau eu 

  ca Leu! 

A doua – îmi închipui că ştie fiecare – 

 e dreptul meu ca dintre toţi mai tare. 

A treia îmi revine ca mai viteaz, fireşte. 

Iar dacă de bucata a patra îndrăzneşte  

 măcar să se atingă vrun ortac – 

  bucăţi îl fac!” 

(Jean de La Fontaine – Dreptatea Leului) 

 

 

1. Identifică în textul dat două numerale cu valoare morfologică diferită. Precizează 

funcţia lor sintactică.          

  4 p. 

2. Analizează morfologic şi sintactic cuvintele: veniră, pe gheare, îmi.   

 6 p.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM  

Editia a IV-a,CLASA a V-a/Model de subiect 

-Toate subiectele sunt obligatorii. 

-Elevii au dreptul să rezolve subiectele  în orice ordine doresc. 

-Timp de lucru :2 ore din momentul distribuirii subiectelor. 

-Respectaţi destinaţia foilor de concurs  primite 

-Se acorda 10 puncte din oficiu. 

 

I – Limba şi literatura română (35 puncte) 

 
 Se dă textul: 

 „Apropiindu-se de lumina licuriciului, cunoscu că se află lângă o scorbură de 

răchită bătrână. Pletele prelungi ale ramurilor cădeau către ea şi se clătinau alene. 

 - Asta-i o casă foarte bună, mormăi Patrocle. 

 Atunci Lizuca îşi ceru voie de la răchită: 

 - Mătuşă răchită, şopti ea cu sfială, ne dai voie să intrăm în casă la mata? 

  Răchita o mângâie lin şi îi dădu drumul în scorbură. 

 - Aicea-i foarte bine, Patrocle, grăi fetiţa cuibărindu-se. Văd că este saltea şi 

pernuţă de muşchi. Mă învelesc cu paltonaşul şi-mi pun bereta în cap şi pot dormi 

împărăteşte. Uite, este loc şi pentru tine. 

 Căţelul intră şi el în scorbură, pe fereastră, şi se ghemui lângă copilă.” 

(Mihail Sadoveanu – Dumbrava minunată) 

Cerinţe: 

1. Precizează mijlocul de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: 

împărăteşte, fetiţă, (a se) ghemui, prelungi.       

                                                4 p. 

2. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele: licuriciului, cunoscu, bătrână, ne.   

  8 p. 

3. Selectează un substantiv în cazul acuzativ. Alcătuieşte cu acesta enunţuri proprii pentru 

cazurile genitiv şi dativ .         

  6 p. 

4. Transcrie şi defineşte o figură de stil identificată în textul dat.     

 2 p. 

5. Scrie un text de 8 – 10 rânduri în care să-ţi imaginezi că răchita îi povesteşte fetiţei 

cum a oferit adăpost si pentru  bunica Lizucăi, pe când era de vreo nouă anişori şi a 

înfruntat o primejdie.                                                                                                    15 p. 

 

Pentru a obţine 15 puncte,  vei ţine cont de următoarele cerinţe:    

 - respectarea structurii unei compuneri ( introducere, cuprins şi încheiere);               

3 p. 

 - stabilirea titlului potrivit;                     

2 p. 

 - conţinutul de idei şi originalitatea;                    

4 p. 

 - folosirea unor figuri de stil studiate: epitete, comparaţii, enumeraţie, 

personificare;     4 p.  

- respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie;                                     2p                                          

II. Matematică (30puncte) 



1.După ce au scris primele 100 de numere naturale nenule  Amalia şi Alin joacă 

următorul joc : Amalia taie toate numerele naturale care se divid cu 2, iar Alin taie toate 

numerele naturale care se divid cu 3. 

a)Câte numere naturale a tăiat Amalia în plus faţă de Alin?                                         5p                                              

b)Câte numere naturale au fost tăiate de ambii copii?                                                   5p                                                                 

c)Câte numere naturale, dintre cele date, au rămas netăiate?                                                          

 

2.Se consideră următorul număr zecimal 0,12(3674518)z   

   a)Găsiti cifra aflată pe locul 2009 după virgulă  .                                                      5p                                                                

   b)Găsiti suma primelor 2009 cifre de după virgulă .                                                5p                                       

3.Toate cifrele numărului  natural abcdef sunt elemente ale mulţimii{0,1}.Câte numere 

de forma anterioară îndeplinesc condiţia a c e b d f     .Justificaţi răspunsul.      5p                                                 

 

III. Limba română + matematică (10 p. + 15 p.= 25 p.) 
„Mâine-avem lucrare scrisă, 

 Toţi au învăţat cu spor, 

 Tândăleţ, în loc să-nveţe,  

 A făcut fiţuici, de zor. 

 

Le-a-mpărţit în două teancuri: 

Unul lat, altul înalt. 

Unu-i pentru matematici, 

La istorie-i celălalt. 

 

Păcălici i-a zis-o-n faţă: 

- Tândăleţ, ai s-o păţeşti!” 

(Nicolae Labiş – Păcălici şi Tândăleţ) 

 

1. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul „a învăţa” să aibă sensuri diferite.  

                                                                                                                       4 p. 

2. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvântului „două” din text. 

Alcătuieşte un enunţ în care acest cuvânt să aibă altă valoare morfologică.   

                                                                                               6 p. 

Cerinţa matematică 

 

Dacă m este numărul fiţuicilor pentru „matematici” iar i reprezintă numărul fiţuicilor 

pentru istorie şi 3m+4i=41 se cere: 

a)Câte fiţuici a făcut pentru istorie dacă pentru “matematici “a făcut 11 ?               5p                                                

b)Dacă pentru cele două obiecte a făcut ,în total, un număr par de fiţuici, găsiti câte fiţuici 

a făcut pentru fiecare obiect?                                                                                        5p                                                                                                    

 

SUCCES! 

 

 

 

 

 


