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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 2022  
 
Subiectul I (50 de puncte)  
Citește cu atenție următorul text, pentru a putea răspunde cerințelor: 

„Gânditor, am sărit gardul, o zorea* albastră mi-a atins obrazul, 

am rupt-o și am băgat-o în gură. Acum eram hotărât să fac o plimbare și 

să privesc orașul de sus, de pe munte. Plimbatul era și el o treabă pe care 

o făceam cam în silă și care pe vremuri nu mi-ar fi trecut prin minte. Un 

copil nu se duce la plimbare. El se duce în pădure să fie tâlhar, cavaler 

sau indian, el se duce la râu să fie plutaș și pescar, să construiască mori, 

el fuge pe pajiște la vânătoare de fluturi și de șopârle. […] 

Zoreaua mea albastră s-a veștejit repede și o aruncasem, acum 

rodeam o crenguță de cimișir** pe care o rupsesem; era amară la gust 

și aromată. La terasamentul căii ferate, […] mi-a trecut pe lângă 

picioare o șopârlă verde; atunci copilăria s-a redeșteptat în mine și n-

am avut pace, și am fugit, și m-am furișat și am stat la pândă până când 

am reușit să țin în mână vietatea sperioasă, încălzită de soare. I-am privit 

ochișorii lucioși, ca niște pietre nestemate și, cu o urmă din tot ce 

altădată însemnase fericirea vânătorii, i-am simțit trupușorul mlădios și 

puternic, cu piciorușe tari, zbătându-se și încordându-se între degetele 

mele. Apoi însă plăcerea s-a stins și nu mai știam ce să fac cu viețuitoarea 

prinsă. Nu mai însemna nimic, nu mai era o fericire. M-am aplecat și am 

deschis palma; uimită și respirând agitat, șopârla a stat liniștită o clipă 

și apoi a dispărut rapid în iarbă.” 

(Hermann Hesse, Ciclonul***) 
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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 termenii dați, de 
exemplu: s-a redeșteptat – a reînviat etc. (sinonim), s-a stins etc. 
(antonim); liniștită – calmă etc. (sinonim), agitată etc. (antonim) .............. 
................................................................................... 10 puncte (2.5p.x4) 
2. Construirea corectă a celor două enunţuri, de exemplu: Ceea ce duc e 

prea greu pentru un copil. și Pici oare de somn în dimineața aceasta? 
.................................................................................... 10 puncte (5p.x2) 
- scrierea diferită a celor două structuri în enunțuri .......... 8 puncte (4p.x2) 
- corectitudinea logică și gramaticală a enunțurilor ......... 2 puncte (1p.x2) 
3. Alcătuirea corectă a propoziției, de exemplu: Copilăria s-a petrecut în 

orășelul de pe muntele înalt. …………...........…….................. 10 puncte 
- alcătuirea unei propoziții despre copilărie .................................. 1 punct 
- alcătuirea unei propoziții care să conțină cel puțin 5 termeni ....... 1 punct 
- exemplificarea adecvată a verbului la timpul trecut, a cuvântului înrudit 
ca formă și ca înțeles (din aceeași familie de cuvinte) cu termenul oraș și 
a adjectivului de genul masculin ..................................... 6 puncte (2p.x3) 
- corectitudinea gramaticală și logica enunțului ........................... 2 puncte 
(Punctajul pentru corectitudinea gramaticală și logica enunțului se va 
acorda doar dacă propoziția construită este despre copilărie.) 
4. Stabilirea caracterului adevărat sau fals al enunțurilor .......... 10 puncte 

a) F .................................................................................... 2,5 puncte 
b) F .................................................................................... 2,5 puncte 
c) F .................................................................................... 2,5 puncte 
d) A ................................................................................... 2,5 puncte 

5. Explicarea corectă, clară şi nuanţată a fragmentului, evidenţierea 
semnificaţiei acestuia, formularea corectă şi expresivă, respectând 
normele de ortografie şi de punctuaţie ...................................... 10 puncte 
- Explicarea corectă, clară a fragmentului, cu încercare de evidenţiere a 
semnificaţiei acestuia, formularea corectă, respectând normele de 
ortografie şi de punctuaţie .......................................................... 8 puncte 
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2. MATEMATICĂ 
 

2.1. Concursul de matematică „EUCLID”, edițiile 
anterioare 

 

2.1.1. EDIȚIA 2022 
 
Subiectul I (30 puncte) Pe foaia de concurs, în tabelul de pe prima 
pagină, se trec numai răspunsurile. 
1) Calculează: [636 : (25 – 19) – 17  6] : 4 + 19. 
2) Determină numărul natural 𝑎𝑏, știind că 2 299ab ab+ = . 
3) Suma dintre predecesorul și succesorul unui număr este cu 5 mai 

mare decât jumătatea lui 2022. Află numărul. 
4) Cȃte numere de 2 cifre împărţite la 9 dau restul egal cu triplu 

cȃtului? 
5) Dacă a + b = 32 și a – c = 14, află 9a + 4b – 5c. 
6) Calculează suma 3 + 6 + 9 + ... + 2022. 
 
Subiectul II (60 puncte) - Pe foaia de concurs se trec rezolvările 
complete. 
7) Andra face un șirag de mărgele folosind culorile: roșu, verde și 

albastru. Prima mărgică este roșie, următoarele două mărgele sunt 
verzi și următoarele patru mărgele sunt albastre. Andra reia acest 
procedeu de plasare a mărgelelor până ce termină cele 758 mărgele. 
a) Ce culoare are a douăzecea mărgică? 
b) Ce culoare va avea ultima mărgică a șiragului? 
c) Câte mărgele verzi sunt în șirag? 

8) La biblioteca școlii noastre, s-au adus cărți noi care au fost așezate 
pe trei rafturi astfel: pe primul raft, s-a așezat un sfert din total și 
încă 3 cărți, pe al doilea raft, s-au așezat cu una mai mult decât 
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Subiectul II 
7) Dacă cel de al doilea mai are de citit o parte, primul mai are de citit 4 
parți. Deci 3 părți reprezintă 185-125 = 60 pagini. O parte reprezintă 20 
pagini, primul mai are de citit 80 de pagini, al doilea 20 de pagini. 
8) Cum y = 3x și x < z < y, rezultă că x < z < 3x. Suma celor trei numere este 
mai mare decât 5x și mai mica decât 7x. Deci x = 5, y = 15, z = 10. 
 

Testul 69 
Subiectul I 

Numărul problemei 1 2 3 4 5 6 
Răspuns corect 0 17 176 99 7 39 

Subiectul II 
7) a)În situația cea mai nefavorabilă Andrei scoate următorul număr de 
șosete: 24  (albe)+ 3 2 (negre)+5+1(albastre) = 20 șosete; b)În situația cea 
mai nefavorabilă Andrei scoate următorul număr de șosete: 25  (albastre) +

24  (albe)+3+1(negre) = 22 șosete. 
2) În prima ladă sunt 100 mere, în a doua ladă sunt 200 mere iar în cea de a treia 
ladă sunt 300 mere. La final vor rămâne în total 100+100+100 = 300 mere. 
 

Testul 70 
Subiectul I 

Numărul problemei 1 2 3 4 5 6 
Răspuns corect 8 3 2; 0; 1; 5 102 1 201 

Subiectul II 
7) Singura variantă posibilă pentru vârstele copiilor este: 2, 2 respectiv      9 
ani. Peste 2 ani vârsta tatălui va fi egală cu dublul sumei vârstelor copiilor.  
8) Pentru cifru format din trei cifre există 1000 posibilități. Dacă a+b+c=16, 
avem nouă variante cu șase posibilități de rearanjare {(0,9,7), (1,9,6), (1,8,7), 
(2,8,6), (2,9,5), (3,9,4), (3,8,5), (3,7,6), (4,7,5)} și cinci variante cu trei 
posibilități de rearanjare {(0,8,8), (2,7,7), (4,8,4), (4,6,6), (5,6,5)}, în total 69 
combinații. Avem 1000 – 69 = 931 combinații ce nu au suma cifrelor 16. 
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3. LIMBA ENGLEZĂ 
 

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

 
SUBIECTE PENTRU PROBA SCRISĂ (25 puncte) 
 

Prof. Ramona Dragu 

Varianta 1: Write a text about a picnic on a summer day. You can 
include information about the location, the weather, your favourite 
foods, your favourite desserts, the people you go to picnics with. (50-
75 words) 
 

Varianta 2: Write a text about your ideal holiday. You can include 
information about the location, the people you are going on holiday 
with, the objects you need to take with you, the places you want to 
visit, the things you want to do. (50-75 words) 
 

Prof. Mihaela Manolache 

Varianta 3: Write a text about your favourite season. Include 
information about the weather, the activities that you can do in that 
season, your feelings.  (50-75 words) 
 

Varianta 4: Write a text about your best friend. Include information 
about his/her age, physical appearance, his/her qualities, hobbies, the 
activities that you do together. (50-75 words) 
 

Prof. Lucreția Moruzi 

Varianta 5: Write to a pen-friend about your favourite sport in 50-75 
words. Include information about the number of players, the country 
where your favourite sport is popular, the place where you play it, who 
you play it with, what you need to play it and why you like it.  
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4. LIMBA FRANCEZĂ 
 

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

 
 

Profesor Dumitrina Gazzi 

PROBA SCRISĂ - 25 de puncte (1 oră) 
 

SUBIECTUL 1 
Pour le journal de l'école, tu écris un article sur ton artiste préféré 
(chanteur, chanteuse, acteur, actrice...). Décris l'artiste et explique 
pourquoi il/elle te plaît. 

(50 – 75 mots) 
SUBIECTUL 2 
Ton voisin a perdu son chien. Pour l’aider à le retrouver, tu rédiges 
une annonce. Décris l'animal, mentionne où il a été perdu. N'oublie 
pas de donner le nom et le numéro de téléphone de ton voisin. 

(50 – 75 mots) 
SUBIECTUL 3 
Tu participes au concours Familles, je vous aime! Tu envoies au jury 
la photo de ta famille et tu la décris dans un texte de 50 – 75 mots. 
 
SUBIECTUL 4 
Ton arrière-grand-mère va bientôt avoir 100 ans! Tes parents 
organisent une grande fête-surprise pour elle. Ecris un mail 
d'invitation pour toute la famille et donne toutes les informations 
concernant la date, l’heure, le lieu, le déroulement, etc. 

(50 – 75 mots) 
SUBIECTUL 5 
Tu écris un mail à ta/ton meilleur(e) ami(e) pour lui dire comment et 
avec qui tu passes tes vacances en France. 

(50 – 75 mots) 
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