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Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos, extras din textul “Prima carte cu secret”, scris de Ioana
Părvulescu pentru volumul “Care-i faza cu cititul?”, apoi rezolvă fiecare dintre cele trei cerinţe:
Vă plac secretele? Eu cred că fiecare om trebuie să aibă un secret al lui ca să fie cu adevărat
frumos. Şi mai cred că fiecare carte trebuie să aibă o viaţă secretă a ei ca să fie cu adevărat bună.
Secretele astea nu-i bine să fie dezvăluite decât oamenilor frumoşi pe dinăuntru. Când îţi pierzi un
secret sau îl află cine nu trebuie, e ca şi cum te-ai împuţina, ca şi cum ai scădea în înălţime, în loc să
creşti. Dar dacă-l spui unui om cu suflet mare, asta te întăreşte. Secretele cărţilor dăinuie ani de zile.
Cărţile au un secret: pot fi citite şi după o sută de ani, şi după o mie de ani. De obicei, scriitorul le-a
scris pentru că a avut o mare durere tainică sau ca să înveselească pe cineva trist sau ca să uite că el
însuşi e foarte bolnav sau ca să câştige dragostea cuiva care nu-l bagă în seamă sau ca să pună un
strop de aventură în viaţa lui monotonă. Dar asta nu trebuie să se vadă în carte, cartea se preface că
nu ştie secretul scriitorului.
Descoperă secretul cuvintelor subliniate în fragmentul de text dat, precizând ce parte de vorbire sunt
şi ce funcţie sintactică au. Construieşte apoi câte un enunţ în care aceste cuvinte să fie alte părţi de
vorbire, pe care le vei preciza.
Scrie o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să descrii o lume a cărţilor, pe o planetă necunoscută,
vizitată de un copil aflat în căutarea cunoaşterii. Dă un titlul sugestiv compunerii tale.
Corectează greşelile din textul de mai jos, redactat din perspectiva unui copil care nu cunoaşte toate
secretele limbii române: Când am ajuns la şcoală toată lumea era în curte în jurul scenei dar
serbarea nu era începută. Domnişoara învăţătoare nea chemat să ne dea câte trei cornuri şi trei
iaurte pentru zilele când sa terminat şcoala mai repede dar numi era foame şi mama a zis că cine ştie
pe unde au stat. Prin curte erau multe mame şi toţi copii din şcoală şi câţiva taţi dar mai puţini.
1. In no more than 4 short sentences, describe your favourite character from a book or a film.
2. Which is your favourite season? Why? Write no more than 2 short sentences.
1. Beschreibe die Hauptperson deines Lieblingsbuchs oder Lieblingsfilms. Schreibe einen kurzen
Text dazu.
2. Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Warum? Schreibe einen kurzen Text dazu.
Să se afle suma a 19 numere naturale consecutive, dacă suma dintre cel mai mic număr și cel mai
mare număr dintre cele 19 numere este 46.
Să se determine prețul unei cărți și prețul unui caiet, știind că 4 cărți și 5 caiete costă împreună 75 de
lei, iar 3 cărți și 7 caiete costă împreună 66 de lei.
Cifra 7 verifică egalitatea 𝑎𝑎𝑎 +𝑎𝑎𝑎 +a +a + 3 x (a + a + a) :a = 45x45?
Să se determine cifra a, ștind că 𝑎𝑎𝑎 +𝑎𝑎𝑎 +a +a + 3 x (a + a + a) :a = 45x45.

La un concurs de matematică un candidat are de rezolvat 21 de probleme. Evaluarea se realizează prin
acordarea a 4 puncte pentru fiecare problemă rezolvată corect, dar și prin penalizarea cu 3 puncte la
Subiect VIII
oricare problemă nerezolvată complet. Care este punctajul maxim care poate fi obținut de candidat?
4 puncte
Este posibil ca punctajul final al candidatului să fie 0 puncte? Dar 12 puncte? Știind că la final elevul
a realizat 21 de puncte, care este numărul de probleme rezolvate corect?
Completează fiecare serie. Explică cum ai făcut.
Subiect IX 1. dar, ARD, sur, URS, car, ARC, zor,___
2. nord, OR, parc, AR, mint, IN, banc ___
4 puncte
3. doi, O, patru, R, trei, E, unu ,___
4. bariton 1234567 tiran 54327 notar ___
1. NU face parte din serie figura:
a.prima, b.a doua, c.a treia,
d. a patra, e. a cincea

3. Codul pentru figura a șasea este:

2. Codul pentru figura a patra este:

a.BZ, b.AZ, c.CX, d.BY, e.CZ.

Subiect X

4 puncte

este a .SZ, b.TY, c.TX, d.SQ, e.TZ,

4.Completează:
2019, ...., 1821, 1722, ...., 1524

