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1. LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI COMUNICARE 
 

1.1. Concursul de limbă, literatură și comunicare   
„MICII ALECSANDRIȘTI”, edițiile anterioare 

 

1.1.1. EDIȚIA 2018  
 
Subiectul I (50 de puncte)  
Citește cu atenție următorul text, pentru a putea răspunde cerințelor:  

Prin urmare, Tic nu urmări împlinirea planului de răzbunare, mai 
întâi pentru că nu era crud, și apoi pentru că avea câteva treburi 
foarte importante, mai ales două care-l apăsau ca niște greutăți 
zimțuite: cum să facă rost de un basm cu care să-și dea gata colegii și 
profesorul, mai ales profesorul, pentru că era în conflict cu el din 
cauza unor avioane neascultătoare care, în loc să iasă pe geam, cum 
li se hotărâse, aterizaseră pe catedră, chiar în clipa când profesorul 
urma să-i treacă un 10 uriaș în catalog; și cum să afle locul și data 
expediției cireșarilor, asta nu numai din pricină că nu putea să sufere 
secrete și taine, bineînțeles: secretele și tainele altora, ci și pentru că 
voia să-și aranjeze și să-și împartă în timp plăcerile vacanței. 

(Constantin Chiriță, Cireșarii) 
 
1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) și câte un antonim 
(cuvânt cu înțeles opus) pentru fiecare dintre cuvintele: crud și 
plăcerile. 
2. Exemplifică, în enunțuri, scrierea în alte două moduri decât în text a 
cuvântului câteva. 
3. Alcătuiește o propoziție despre vacanță, formată din cel puțin cinci 
cuvinte, al cărei subiect să fie exprimat printr-un substantiv înrudit ca 
formă și înțeles (din aceeași familie lexicală) cu termenul joc, iar 
predicatul să fie exprimat printr-un verb la viitor. 
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4. Numește cele două treburi foarte importante care-l apăsau ca niște 
greutăți zimțuite pe Tic. 
5. Explică, în 3-5 rânduri, evidențiind o trăsătură a personajului Tic, 
următoarea secvență: voia să-și aranjeze și să-și împartă în timp 
plăcerile vacanței. 
 
Subiectul al II-lea (40 de puncte) 

Imaginează-ți că ești Tic și trebuie să scrii compunerea cu care să-
ți dai gata colegii și profesorul. Redactează această compunere, de cel 
puțin 12 rânduri, în care să povestești o întâmplare deosebită. Vei 
integra în compunerea ta secvența: A fost odată un călător venit dintr-o 
țară îndepărtată. Vei da compunerii tale un titlu potrivit, format din cel 
puțin trei cuvinte. 
 
Vei primi 10 puncte din oficiu. 
 
 

Barem de corectare și notare 
 
Subiectul I (50 de puncte)  
1. Exemplificarea unui cuvânt cu înțeles asemănător (sinonim) și a unui 
cuvânt cu înțeles opus (antonim), pentru fiecare dintre cuvintele date, 
de exemplu:  crud – nemilos (sinonim), blând (antonim), plăcerile – 
bucuriile (sinonim), neplăcerile (antonim) ............. 10 puncte (4x2,5p.) 
2. Construirea corectă a celor două enunțuri, de exemplu: Câte va 
aduce el? și Câte v-a dat vânzătoarea................... 10 puncte (2x5p.) 
3. Alcătuirea corectă a propoziției, de exemplu: Joculețele îi vor 
încânta pe toți copiii în vacanța de vară. (alcătuirea propoziției despre 
vacanță – 1p., existența a cel puțin 5 cuvinte – 1p., includerea unui 
subiect exprimat printr-un substantiv înrudit ca formă și înțeles cu 
termenul joc – 3p., includerea unui predicat exprimat printr-un verb la 
viitor – 3p., respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de 
punctuație – 1p., logica propoziției – 1p.) ……...................... 10 puncte 
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2. Construiește două propoziții în care cuvintele: mâna și era să 
reprezinte câte o altă parte de vorbire decât în text, precizând între 
paranteze partea de vorbire exemplificată. 
3. Selectează, din text, două verbe la timpuri diferite, pe care le vei 
preciza. 
4. Precizează starea personajului în ultimul paragraf al textului, 
oferind un argument pentru răspunsul tău. 
5. Povestește, în 3-4 rânduri, conținutul textului de mai sus. 
 
II. Redactează o compunere, de cel puțin 120 de cuvinte (12 
rânduri), în care să-ți imaginezi continuarea fragmentului de mai sus. 
În compunerea ta vei îmbina descrierea și povestirea. 
 
 

Testul 137 
 
I. Citește cu atenție următorul text, pentru a putea răspunde 
cerințelor: 

Sură-i sara cea de toamnă; de pe lacuri apa sură 
Înfunda mișcarea-i creață între stuf la iezătură*; 
Iar pădurea lin suspină și prin frunzele uscate 
Rânduri, rânduri trece-un freamăt, ce le scutură pe toate. 
 
De când codrul, dragul codru, troienindu-și frunza toată, 
Își deschide-a lui adâncuri, fața lunei să le bată, 
Tristă-i firea, iară vântul sperios o creangă farmă 
Singuratice izvoare fac cu valurile larmă. 

(Mihai Eminescu, Călin – file din poveste) 
*iezătură – baraj pentru a stăvili apa și a forma un iaz 

 
1. Transcrie, din text, doi termeni cu același sens (sinonime). 
2. Construiește două enunțuri în care cuvântul fire să aibă alte două 
înțelesuri decât în text și precizează-le. 
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3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele: -i 
(mișcarea-i) și -i (tristă-i). 
4. Selectează, din text, două cuvinte/ grupuri de cuvinte care prin 
care se atribuie însușiri omenești codrului. 
5. Explică, în 3-4 rânduri, înțelesul versurilor: Tristă-i firea, iară 
vântul sperios o creangă farmă/ Singuratice izvoare fac cu valurile 
larmă. 
 
II. Redactează o compunere, de cel puțin 120 de cuvinte (12 
rânduri), în care să povestești o întâmplare petrecută în timpul unei 
excursii într-o pădure. În compunerea ta vei îmbina descrierea cu 
povestirea. Vei da compunerii tale un titlu expresiv. 
 
 

Testul 138 
 
I. Citește cu atenție următorul text, pentru a putea răspunde 
cerințelor: 

A fost odată un împărat mare și tare. După ce bătu pe toți 
împărații pământului și le luă împărățiile, se însură și făcu trei fete: 
una cu soarele-n frunte, alta cu luna în spate, iar cea mai mică cu 
luceafărul de dimineață iarăși în frunte; și toate erau mai frumoase 
decât zânele munților și ale pădurilor. 

Aceste fete se duseră la scăldat și intrară într-o baie de 
marmură; dar deodată se ridică o furtună pe cer și le răpi pe 
câteșitrele. Ajungând la urechile împăratului această întâmplare, i 
se tăie inima și muri, lăsând pe împărăteasa văduvă. 

Într-o zi, împărăteasa se apucă să măture prin casă, dar pe 
când mătura, îi sări un bob de piper în poală; ea luă bobul și-l puse 
pe sobă, dar el sări și de acolo iar în poala împărătesei. 

(Nicolae Filimon, Omul de flori cu barba de mătasă) 
 

1. Construiește două enunțuri în care cuvântul a tăia să aibă alte 
două înțelesuri decât în text și precizează-le. 
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2. Scrie două enunțuri în care structurile: odată și decât să se scrie 
altfel decât în text. 
3. Alcătuiește două enunțuri în care cuvintele: mătura și mare să 
reprezinte alte părți de vorbire decât în text și precizează-le. 
4. Numește cele trei elemente ale naturii la care se face referire, 
pentru a arăta unicitatea fetelor de împărat. 
5. Explică, în 3-5 rânduri, ce reprezintă pentru tine lumea basmelor, 
valorificând și mesajul textului de mai sus. 
 
II. Redactează o compunere, de cel puțin 120 de cuvinte (12 
rânduri), în care să-ți imaginezi continuarea fragmentului de mai sus. 
În compunerea ta vei îmbina dialogul, descrierea și povestirea. 
 
 

Testul 139 
 
I. Citește cu atenție următorul text, pentru a putea răspunde 
cerințelor: 

Cerul începe din creștetul spicelor, 
De parcă fiecare din ele-ar purta 
Pe cap un vas mare umplut cu cer fierbinte, 
Şi vântul, mișcându-le fruntea, 
Vinul cerului l-ar clătina. 
 
Cerul începe din creștetul spicelor, 
Şi atunci când sub secerătoare 
Spicele se vor frânge cu duioșie, căzând, 
Va părea doar că se-apleacă atente să pună 
Vasul cu cer pe pământ. 

(Ana Blandiana, Recoltă) 
 

1. Menționează câte un termen cu sens opus (antonim) pentru 
fiecare dintre cuvintele selectate din text: creștetul și duioșie. 
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2. MATEMATICĂ 
 

2.1. Concursul de matematică „EUCLID”, edițiile 
anterioare 

 

2.1.1. EDIȚIA 2018  

 
Subiectul I (30 puncte) Pe foaia de concurs, în tabelul de pe 
prima pagină, se trec numai răspunsurile. 
1. Calculați: ( )448 432 : 4 12 : 4 : 2− + =  

2. Scrieți a 2018-a literă din șirul EUCLID EUCLID EUCLID ..... 
3. Care sunt ultimele douǎ cifre ale numărului 1·2·3·...·2018 + 25? 
4. Aflați numărul natural ab  pentru care ab a ba b+ = − . 
5. Care este cel mai mare număr care împărțit la 9 dă câtul 23? 
6. Suma a patru numere pare consecutive este 236. Determinați 

dublul celui mai mare dintre numere? 
 
Subiectul II (60 puncte) Pe foaia de concurs se trec rezolvările 
complete. 
7. Elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” care au obținut 

premiile I, II, III la concursul Euclid sunt premiați cu 300 de lei, 
200 de lei, respectiv 100 de lei. Numǎrul elevilor care au obținut 
premiul al II-lea este cu 2 mai mare decȃt dublul celor care au 
obținut premiul I, iar numǎrul celor care au obținut premiul III 
este jumǎtate din numǎrul total de premii. Ştiind cǎ pentru 
premiile II s-au folosit 2000 de lei, aflați: 
a) Cȃți elevi au obținut premiul I. 
b) Care este suma totalǎ folositǎ pentru premiere. 
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Subiectul II - Pe foaia de concurs se trec rezolvările complete 
7) Un număr de două cifre împărțit la suma cifrelor sale dă câtul 4 și 

restul zero.  
a) De câte ori este mai mare b decât a?  
b) Determinați suma tuturor numerelor cu această proprietate.  

8) Într-o clasă, elevii trebuie așezați câte trei în fiecare bancă. Dacă 
s-ar așeza câte 2 fete și un băiat, se ocupă toate băncile în afară de 
ultima, unde stau 2 băieți și o fată și mai rămân 2 băieți în 
picioare. Dacă s-ar așeza numai fete, atunci rămân 3 bănci libere. 
Câte fete și câți băieți sunt în clasă?  
 
 

2.5. Indicații și răspunsuri 
 

2.5.1. Subiecte date la Concursul de matematică „EUCLID”, 
edițiile anterioare 

2.5.1.1. EUCLID 2018 
Subiectul I (30 puncte) 
Numărul problemei 1 2 3 4 5 6 
Răspuns corect 44 U 25 45 215 124 
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 
Subiectul II (60 puncte) 
7)  a) Notǎm cu a-numǎrul de elevi care au obținut premiul I 
  Notǎm cu b-numǎrul de elevi care au obținut premiul II 
  Notǎm cu c-numǎrul de elevi care au obținut premiul III 
  b = 2+2a .................................................................................... 7p 
  c =(a+b+c):2 ............................................................................. 6p 
  b = 2000:200 = 10 (elevi) ......................................................... 4p  
  a = 4 (elevi) ............................................................................... 4p  
  c = 14 (elevi) ............................................................................. 4p  
 b) 4·300+10·200+14·100 = 4600 (lei) .......................................... 5p 
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PROBA ORALĂ - Etapa I (50 de puncte) 
 
SUBIECTUL 1 
Lis ce message à haute voix, puis réponds aux questions: 

Salut Sophie, 
On va acheter des cadeaux cet après-midi? Julie va être contente, 
c'est son anniversaire. Ma sœur va nous accompagner, elle est 
sympa! Prends ton vélo et les lunettes de soleil, il fait très beau. 

Marie 
1) Que vont acheter Marie et Sophie? 
2) Qui fête son anniversaire? 
3) Qui vient avec Sophie et Marie? 
 
SUBIECTUL 2 
Lis ce texte à haute voix, puis réponds aux questions : 
Tu es en France et tu vois cette affiche dans la rue. 

EN CONCERT 

5 euros    5 juillet 

 
Les petits artistes 

 
Sandwichs, boissons, gâteaux... à la cafétéria 

Salle des fêtes, rue du Lycée "Voltaire" 
1) Quelle est la date du concert? 
2) Où a lieu le concert? 
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5. LIMBA GERMANĂ 
 

5.1. Modele de teste de competență lingvistică propuse 
pentru clasa a V-a intensiv 

 
Profesor Viorica Prisacariu 

 
PROBA SCRISĂ - 25 de puncte (1 oră) 

 
SUBIECTUL 1 
Schreib einen Text zum Thema “Mein Haustier” (50-75 Wörter) 
 

PROBA ORALĂ - Etapa I (50 de puncte) 
 
SUBIECTUL 1 
Lies den folgenden Text und antworte auf die Fragen. 

”Ein Fußballspiel 
Ich muss dir erzӓhlen, was gestern passiert ist. Wir haben 

gegen die Klasse 4a Fußball gespielt. Lisa, Maria und Verona haben 
auch mitgespielt. Monika war Torwart. Die 4 a hat gelacht: 
"Mӓdchen und Fußball, so ein Quatsch!” 

Das Spiel war toll. Jannis ist so schnell gelaufen. Zuerst war 
4a auch ganz gut. Sascha aus der 4 a hat einmal auf das Tor 
geschossen, aber Monika hat den Ball gefangen.  

Wir haben fast eine Stunde gespielt. Aber keine Mannschaft 
hat ein Tor geschossen. Dann ist es passiert: Lisa hat den Ball 
bekommen, sie ist schnell gelaufen und hat geschossen… Tor! Wir 
haben gewonnen! So ein Glück!” 

1. Was haben die Kinder gespielt? 
2. Wer hat den Ball gefangen? 
3. Wer hat ein Tor geschossen? 
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