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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 2020  

 

Subiectul I (50 de puncte)  

Citește cu atenție următorul text, pentru a putea răspunde cerințelor: 

„Mestecenii de sub ferestrele mele înmuguriseră deja, iar pe terasa 

dintre blocul meu și hotelul din față, o pereche de pescăruși începuse să-

și construiască un cuib. [...] Pescărușul tată poposea uneori pe pervaz 

și-mi privea în cameră, așa că pe el îl știam mai bine. [...] I-am urmărit 

cum adunau de pe marginea terasei bucățele de mușchi, frunze vechi, 

uscate, umezite de zăpada topită, crenguțe. Cum le aduceau în cioc la 

cuib, cum se așezau peste ele și le turteau cu tălpile și cu pieptul, rotindu-

se ușurel. Apoi cântau. Înălțau gâtul spre cer și strigau: «Aici e locul 

nostru! Aici noi suntem stăpâni!». Îmi aminteam că și eu am o treabă a 

mea și mă desprindeam de la fereastră, mă așezam la birou, puneam 

degetele pe tastatură și lucram la paginile mele. 

Ea stătea ore în șir la birou, între cărți, între pagini, ca într-un cuib 

al ei, omenesc. Când îi poposeam pe pervaz, se rotea doar un pic, mă 

privea, apoi mă lăsa în pace, puteam să dorm acolo dacă voiam. [...] 

Fereastra ei era un minunat punct de observație. Țăcănitul tastelor ei și 

muzica lină care curgea din boxe mă făceau să picotesc acolo, la umbră, 

dar cu un ochi eram mereu pregătit să văd tot ce mișcă jos, în cuibul 

nostru.” 

(Veronica D. Niculescu, Dublu selfie la o fereastră înaltă) 

 

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) și câte un antonim 

(cuvânt cu înțeles opus) pentru fiecare dintre cuvintele: adunau și ușurel.  
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1.1.2. EDIȚIA 2019  

 

Subiectul I (50 de puncte)  

Citește cu atenție următorul text, pentru a putea răspunde cerințelor: 

„Cu ani în urmă, îi făcuse o ladă pentru cărţile ei preferate, pentru 

toate călătoriile ei, scurte şi lungi, îndepărtate şi nu atât de îndepărtate. 

«Te simţi bine să ai cu tine cărţile tale în locuri străine», spunea Mo 

întotdeauna. El însuşi îşi lua cel puţin o duzină. Mo lăcuise lada în roşu, 

un roşu ca macul, floarea preferată a lui Meggie […]. Pe capac, Mo 

scrisese cu litere splendide, răsucite «Lada cu comori a lui Meggie», iar 

înăuntru era căptuşită cu tafta de un negru strălucitor. Din pânză nu se 

vedea în orice caz nimic, căci Meggie avea multe cărţi preferate. Şi 

mereu se adăuga o carte dintr-o nouă călătorie, dintr-un alt loc. «Dacă 

iei cu tine o carte la drum», zisese Mo, când i-o pusese pe prima în ladă, 

«atunci se petrece ceva ciudat: cartea o să înceapă să-ţi strângă 

amintirile. Mai târziu nu trebuie decât s-o deschizi şi ai să fii acolo, unde 

ai citit-o prima dată. Chiar de la primele cuvinte, or să se reîntoarcă 

toate: imaginile, mirosurile, îngheţata pe care ai mâncat-o citind.» […] 

Dar Meggie îşi lua cu ea cărţile la drum şi din altă pricină. Erau căminul 

ei în locurile străine – glasuri familiare, prieteni cu care nu se certa 

niciodată, prieteni înţelepţi, puternici, temerari, spălaţi cu toate apele 

lumii, încercaţi în aventuri.”  

(Cornelia Funke, Inimă de cerneală)  

 

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) și câte un antonim 

(cuvânt cu înțeles opus) pentru fiecare dintre cuvintele: se adăuga și 

ciudat.  

2. Exemplifică în enunțuri scrierea în alte două moduri decât în text a 

cuvântului încercați. 

3. Alcătuiește o propoziție despre călătorie, formată din cel puțin 5 

cuvinte, în care să se afle: un predicat exprimat prin verb la timpul trecut, 
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un subiect exprimat prin pronume și un cuvânt înrudit ca formă și înțeles 

(din aceeași familie de cuvinte) cu termenul străin.  

4. Precizează două motive pentru care Meggie alege să ia cu ea cărțile în 

călătorie.  

5. Transcrie o secvență de 10-15 cuvinte, pe care o vei explica în 4-5 

rânduri, având în vedere și ceea ce scrie Mo pe capacul lăzii: „Lada cu 

comori a lui Meggie”. 

 

Subiectul al II-lea (40 de puncte) 

Redactează o compunere, de cel puțin 12 rânduri, în care să povestești 

o întâmplare prin care să arăți că o carte poate deveni o comoară. Vei 

integra în compunerea ta secvența: „Te simți bine să ai cu tine cărțile tale 

în locuri străine.” Vei da compunerii tale un titlu potrivit. 

 

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: se adăuga – se punea, se alătura etc. (sinonim), se îndepărta, 

se scotea etc. (antonim), ciudat – straniu, bizar etc. (sinonim), obișnuit, 

familiar, cunoscut etc. (antonim) ............................... 10 puncte (4x2.5) 

2. Construirea corectă a celor două enunţuri, de exemplu: Încerc a-ți 

spune o poveste. și În cerc ați desenat un triunghi. ...... 10 puncte (5x2) 

3. Alcătuirea corectă a propoziției, de exemplu: Ei au călătorit în 

străinătate cu avionul și cu trenul. ……………......................10 puncte 

- alcătuirea unei propoziții despre călătorie care să conțină cel puțin 5 

cuvinte .....................................................................................2,5 puncte 
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2. MATEMATICĂ 

 
2.1. Concursul de matematică „EUCLID”, edițiile 

anterioare 

 

2.1.1. EDIȚIA 2020 

 

Subiectul I (30 puncte) Pe foaia de concurs, în tabelul de pe prima 

pagină, se trec numai răspunsurile. 

1. Calculați: (20x19 – 20) : 18 x 2. 

2. Scrieți suma numerelor pare de forma 𝑎𝑏3𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, știind că au suma 

cifrelor egală cu 6. 

3. Scrieți numărul 27 ca produs a mai multor numere a căror sumă 

este 11. 

4. Care este cel mai mare număr care împărțit la 7 dă câtul 24? 

5. Tatăl are 36 de ani, fiica are 2 ani și fiul are 5 ani. Peste câți ani 

tatăl va avea triplul sumei vârstei copiilor? 

6. O sfoară de 20 de metri este împărțită prin 4 tăieturi în bucăți de 

aceeași lungime. Câți metri are o bucată? 

 

Subiectul II (60 puncte) Pe foaia de concurs se trec rezolvările 

complete. 

7. Un număr cu cifre distincte se numește alecsandrist dacă în 

componenţa sa intră doar cifrele 2,4,6 şi 8. (Exemple: 2, 42, 864) 

a) Dați exemple de 5 numere alecsandriste diferite de cele de mai 

sus. 

b) Câte numere alecsandriste există ? 

c) Scrieţi cele mai mici şi cele mai mari cinci numere 

alecsandriste, formate din trei cifre. 

 

8. Povestea lui 2020: 
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Testul 81 

Subiectul I 

Numărul problemei 1 2 3 4 5 6 

Răspuns corect a=6 60 m 1100 633 43 96 

Subiectul II 

7) 
 

 

 

 

Fie x costul jucăriilor rămase în a doua cutie.x=200-180=20 (lei), 8 jucării 

costă 200–220=160 (lei); o jucărie costă 160:8=20 (lei);  numărul de jucării 

într-o cutie este 10. 

8) Dacă x este numărul de elevi clasați înaintea lui Ionel, atunci 

x+1+2x+x=17, x=4; Ionel s-a clasa pe locul 5. 

 

Testul 82 

Subiectul I 

Numărul problemei 1 2 3 4 5 6 

Răspuns corect 0 315 160 87 39 15 și 10 min 

Subiectul II 

7) Dacă x este numărul care se scade, avem: a–x=16, b–x=22, c–x=36,  

(a–x)+(b–x)+(c–x)=74; 101–3x=74, 3x=27, x=9, a=25, b=31, c=45. 

8) Ioana culege 3 găleți în 40 minute, deci culege 9 găleți în 120 minute. 

Ioana și Andrei culeg în 120 minute 16 găleți. Deci 8 găleți le culeg în 60 

minute. 

 

Testul 83 

Subiectul I 

Numărul problemei 1 2 3 4 5 6 

Răspuns corect 10 884 3 4 a = b 24 

Subiectul II 

7) Fie x numărul de cărți a fiecăruia din cei 2 copii și n numărul de cărți 

împrumutate.  

 

 

 

 

 

Deci numărul de cărți împrumutate este jumătate din numărul de cărți avute 

inițial. 

x 

x 

180 lei 

8 jucării 

400 lei 

n 

n 

x 

x 

x x= 2n 
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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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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? 

3) Combien coûte un billet? 
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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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