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Concursul Județean MATEROM – 28 MAI 2022
Disciplina Limba Română
clasa a IV-a

Varianta nr. 2
Toate subiectele sunt obligatorii!
Timp de lucru: 60 de minute (15 minute pentru acomodarea cu subiectul și 45 de minute
pentru redactarea răspunsului)
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor mai jos formulate:
,, A visa este cea mai bună calitate a unei ființe, dar ce se întâmplă cu lucrurile? Au ele
voie să viseze? În penarul Lianei nu există creioane neascuțite, pixuri stricate sau stilouri fără
cerneală; totul este mereu aranjat și verificat. Însă ieri, la ora de pictură, când a dorit să își pună
în penar pensula preferată, a așezat-o din greșeală în alt loc, iar când a ajuns acasă a găsit-o
jumulită. "Acum nu mai am ce să fac cu tine", s-a gândit Liana. "Dar pentru că ai fost pensula
mea preferată, nu te voi arunca." Și a așezat-o într-o cutie cu obiecte nefolositoare, pe care a
dus-o în pod.
- Suntem prea multe! s-a plâns o cutie muzicală stricată. Sigur o să ne arunce sau o să ne
pună pe foc !
-Nu-ți face griji, ne mută doar, a explicat un câine de jucărie, fără un picior.
Odată ajunse acolo, toate au început să se vaite că nu vor mai vedea niciodată soarele și
că nu vor mai simți bucuria de a fi folosite (iar pentru ele asta era cea mai mare bucurie).
-Eu eram o rochie tare îndrăgită de stăpână, însă moliile mi-au mâncat mâneca dreaptă și
acum nu mai pot fi purtată, așa că m-a aruncat aici...
-Și eu, un cavaler de porțelan, atât de mândru și de viteaz, exilat din cauza brațului
pierdut în bătălie, ce dezamăgire!
În sfârșit, după ce toate obiectele au ieșit din cutie și s-au prezentat, a apărut și mica
pensulă, care a reușit cu greu să se facă auzită:
-De ce vă tot plângeți? Chiar dacă acum sunteți stricate, trebuie să vă amintiți cu bucurie
de vremurile trecute."
(Teodora Vaman, Vise pline de culoare)

Subiectul I

( 25 de puncte )

Valorificând sugestiile textului, redactează o compunere de 15-20 de rânduri în care
cavalerul de porțelan povestește celorlalte personaje din pod o întâmplare din viața sa. Vei avea
în vedere:
•

Alegerea unui titlu potrivit;

•

Îmbinarea narațiunii cu dialogul;

•

Ordonarea logică a ideilor;

•

Respectarea regulilor de exprimare, de scriere, de punctuație, de așezare în pagină;

•

Încadrarea în limitele de spațiu indicate.

Subiectul al II-lea

( 20 de puncte)

1. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele a visa și a ajunge să aibă alte sensuri decât în
textul-suport pe care le vei preciza.

6 p

2. Notează câte un sinonim potrivit sensului din text al cuvintelor: preferată (pensula
preferată) și nefolositoare (obiecte nefolositoare)

4 p

3. Selectează din primul alineat un pronume personal de persoana a II-a. Construiește un
enunț în care acesta să fie utilizat la numărul singular și cu rol de subiect.

4 p

4. Transcrie, din ultimul alineat al textului dat, un substantiv de genul feminin, un pronume
personal, un adjectiv și un verb la timpul trecut.

4 p

5. Precizează într-un enunț motivul tristeții personajelor din cutie.

2 p

SUCCES!
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Concursul Județean MATEROM
Disciplina Limba şi Literatura Română
clasa a IV-a
MATEROM
Varianta nr. 2
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE
Subiectul I
Se acordă 25 de puncte după cum urmează
• Alegerea un titlu sugestiv 4 p / titlu nesugestiv, lipsă de concordanţă între titlu şi text 2 p;
• Respectarea temei propuse prin valorificarea clară, nuanțată a textului: 8p/4p/2p;
• Respectarea părților unei compuneri 4p/2p/1p;
• Valorificarea naraţiunii şi a dialogului 4 p;
• Respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie și de lizibilitate 4 p;
• Încadrarea în limita de 15-20 de rânduri 1p

Subiectul al II-lea ( 20 de puncte)
1.Folosirea corectă a sensului fiecărui cuvânt în enunțul alcătuit și precizarea acestuia. 6 p
(câte 1,5 p pentru precizarea sensului fiecărui cuvânt, câte 1,5 p pentru alcătuirea enunțului);
2. Notarea sinonimelor potrivite sensurilor din text ale cuvintelor date: 4 p. (2 x 2 p);
3. Selectarea corectă a pronumelui personal de persoana a II-a 2 p; alcătuirea enunțului 2 p;
4. Transcrierea corectă a părților de vorbire indicate 4 p (2 p x 4) ;
5. Interpretarea corespunzătoare a motivului 2 p/ interpretarea parțial corespunzătoare a
motivului 1 p.
Notă: Nu se acordă alte fracțiuni de punctaj decât cele specificate în barem.
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM - 28 MAI 2022

clasa a IV-a
DISCIPLINA MATEMATICĂ

Varianta nr. 1
• Pe foaia de concurs scrieți rezolvările complete.
• Timp de lucru: 60 de minute (15 minute pentru acomodarea cu subiectul și
45 de minute pentru redactarea răspunsului)

(10 p) 1. Aflați valoarea lui a din egalitatea:
3+3∙ [3 +3∙ (3+ 3∙3 )] = (3a+3) ∙3 +3

(10 p) 2. Trei copii au împreună 1075 lei. După ce a cheltuit fiecare aceeași sumă de
bani, le-au rămas respectiv 112 lei, 345 lei și 126 lei. Câți lei a avut fiecare
copil la început?
(10 p) 3. Diferența dintre triplul unui număr și sfertul său este 341. Să se afle numărul.
(10 p) 4. Mama a doi copii are 26 de ani. Unul dintre copii este cu 3 ani mai mare
celălalt. Peste 15 ani, mama va avea vârsta egală cu suma vârstelor copiilor.
Ce vârstă are fiecare copil?
(5p) 5. Calculați suma numerelor pare cuprinse între 12 și 28.

SUCCES!
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM - 28 MAI 2022
clasa a IV-a
BAREM DE CORECTARE ȘI

NOTARE

Varianta 1

1. ( 10 p)
3 +3 ∙ [3 + 3 ∙ (3 +3 ∙ 3 )] = 120 (4p)
3a +3 =39 , a =12 (6p)
2. (10p)
Fie x suma cheltuită de fiecare .
112 + x + 345 + x +126 + x = 1075 (5p)
3 ∙ 𝑥𝑥 = 1075 − 583 ↔ 𝑥𝑥 = 492: 3 ↔ 𝑥𝑥 = 164.(2p)
La început au avut următoarele sume de bani : 276 ; 509 ;290.(3p)
3. (10p)
Notăm cu a numărul căutat.
3 ∙ 𝑎𝑎 – a : 4 = 341 (5p)
Finalizare a = 124 (5p)
4. (10 p) Notăm cu a vârsta celui mai mic copil și avem ………………….1p
26 + 15 = a + 15 + (a+3) +15……………………………………. 5p
41 = 2×a + 33………………………………………………….….1p
2×a = 8…………………………………………………………….1p
a = 4………………………………………………………………..1p
Deci, cel mai mic copil are 4 ani, iar cel mai mare are 7 ani…….....1p

5. Identificare numere pare 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26 (3p)
Finalizare S = 140
(2p)
NOTĂ:

Orice rezolvare corecta, diferita de barem, va primi punctajul maxim corespunzator

