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Citește cu atenție textul de mai jos intitulat Piticul și piesa de teatru, extras din volumul Arcașul fără arc. 

Povești, pilde și vorbe de duh din China, Japonia și Coreea alese, traduse și prefațate de Ștefan 

Liiceanu și apoi răspunde cerințelor formulate: 

 

Demult, într-un târgușor locuia un bărbat pitic. Nu avea mai mult de un metru. Într-o zi, plimbându-se 

agale pe străzile orășelului, a auzit deodată, în depărtare, sunete vesele de tobe și gonguri. Tare curios să 

vadă ce se întâmplă, s-a dus în mare grabă către locul de unde se  auzea zarva. Numai că acolo se 

adunase o mulțime de oameni și săracul pitic nu se putea apropia prea mult. 

-Ce se întâmplă aici? Nu pot să văd, i-a spus piticul unui gură-cască, iar acesta a răspuns: 

-Aaa, este un spectacol de teatru. 

-Ce palpitant! a răspuns omul nostru, tot încercând în zadar să se strecoare printre ceilalți. 

Tocmai atunci din mulțime s-au auzit mai multe voci: 

-Excelent, bravo, mai vrem, mai vrem! 

Fără îndoială, piesa de teatru era pe gustul spectatorilor. Piticul a mai stat puțin, dar, cum nu reușea 

să vadă nimic, s-a hotărât, amărât, să plece. Îndepărtându-se puțin de mulțime, a fost oprit de un trecător 

care mergea către spectacol. 

-Pare să fie o piesă de teatru. Cum e spectacolul? l-a întrebat trecătorul pe pitic. 

Acesta i-a răspuns de îndată, sigur pe sine: 

-O, e o piesă cu totul excepțională! 

 

Subiect I 
4 puncte 

Transcrie pe foaia de concurs varianta de răspuns pe care o consideri corectă: 

A.Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:  

a. a-pro-pia, ex-cep-ți-o-na-lă; b. a-pro-pi-a, ex-cep-ți-o-na-lă; c. a-pro-pi-a, ex-cep-țio-na-lă.   

 

B. Substantivul mulțime este utilizat cu forma potrivită în enunțul:  

a. Strigătele mulțimei i-au rămas în suflet. b. Strigătele mulțimiii i-au rămas în suflet. c. 

Strigătele mulțimii i-au rămas în suflet.  

 

C. Enunțul  Într-o zi, plimbându-se agale pe străzile orășelului, a auzit deodată, în depărtare, 

sunete vesele de tobe și gonguri conține:  

a. două verbe și cinci substantive; b. un verb, cinci substantive și un adjectiv;  

c. două verbe, șase substantive și un adjectiv.  

 

D. În prima propoziție din text, substantivul bărbat este:  

a. atribut; b. subiect; c. complement. 

Subiect II 
4 puncte 

Notează câte un sinonim (cuvânt cu înțeles asemănător) potrivit sensului din text al cuvintelor 

subliniate. 

Subiect III 
4 puncte 

Imaginează-ți că l-ai ascultat pe piticul cel curios povestind despre spectacolul de teatru! 

Valorificând sugestiile textului, redactează o compunere de cel puțin 150 de cuvinte cu titlul 

Un spectacol excepțional, în care să prezinți aventura unui pitic care voia să salveze lumea.  

 

Pentru obţinerea punctajului acordat, vei avea în vedere:  adecvarea conţinutului la cerinţă; 

îmbinarea narațiunii cu descrierea ca moduri de expunere;  utilizarea următoarei secvențe în 

cuprinsul compunerii: Fără îndoială, piesa de teatru era pe gustul spectatorilor. 

Subiect IV 
4 puncte 

(la alegere) 

Write a paragraph  (5 lines ) in which you speak about the importance of computers in your 

life. 

 

Warum möchtest du an dieser Schule lernen?Argumentiere!  

(Warum=de ce, möchtest=dorești, 5 Zeilen, Zeilen=rânduri) 
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Soluțiile /rezultattele la subiectele V-X  vor fi justificate explicit 

 

Subiect V 
4 puncte 

Să se afle numărul natural n care verifică egalitatea: 

  {[(n + 609): 21 − 22] × 11 + 1934}: 337 = 6.  

Subiect VI 
4 puncte 

Se consideră următorul șir de numere naturale: 12,13,22,23,32,33,... 

1.Descoperind o regulă de generare a șirului, precizați și justificați care este următorul număr 

ce se va scrie în șir; 

2.Care este al 21-lea număr din șir? 

3.Numărul 2022 apare în șir? Dacă da, al câtelea număr va fi? 

Subiect VII 
4 puncte 

Să se calculeze restul împățirii la 21 a numărului care este a 21-a parte a produsului obținut 

prin înmulțirea a trei numere, știind că jumătățile celor trei numere care se înmulțesc sunt trei 

numere naturale consecutive cu suma 21. 

Subiect VIII 
4 puncte 

Populația unei bacterii  X se dublează după fiecare 12 minute. 

1.Dacă se pornește de la o singură bacterie X, care va fi populația ei după  exact o oră? 

2.Este posibil ca, după un număr de ore notat h, populația  să să aibă exact 1000 de bacterii X? 

Subiect IX 
4 puncte 

1.Sunt 6 seturi de jucării pentru plajă. Avem nevoie de 4 lopeți, 3 găleți și 2 greble.  

Ce seturi trebuie să alegem? 

 
2. Știm că: '851' = 'good sweet fruit'  '783' ='good red rose' '134' = 'rose and fruit'.  

Cum se traduce 'sweet'?  

a 8 b.5 c.1 d.3 e.altă variantă. 

Subiect X 
4 puncte 

1. Emil este lângă un izvor, 

are la dispoziție două vase, 

unul de 5 litri si unul de 3 

litri și are nevoie de ajutor 

pentru a duce bunicului său 4 

litri de apă.  

Cum procedează? 
 

2. În figura alăturată sunt 

reprezentați iepuri. În cerc 

sunt iepurii albi, în triunghi 

cei cu dinți mari iar în 

dreptunghi cei domestici. 

Câți iepuri albi domestici 

sunt? 
 

 
 
 


