LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAŞI
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408
www.licmcostin.ro
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a VIII-a
CLASA a IV-a / 5-IV-2015
Varianta I
NOTĂ:
-Toate subiectele sunt obligatorii.
-Elevii au dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doresc.
-Timp de lucru : 2 ore din momentul distribuirii subiectelor.
-Respectaţi destinaţia foilor de concurs primite.
-Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. Limba română (45 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde pe foaia de concurs la cerinţele formulate mai jos:
Cu sacu-i plin de banalităţi s-a prezentat
şi anul ăsta zâna primăvară,
cu toate-acestea noi ne-am bucurat
de parc-ar fi venit întâia oară.
Contrazicându-mă cu mine însămi şi-n sfârşit,
riscând să-mi stric pantofii prin noroi,
m-am dus să văd ce flori au răsărit
în parcul vast şi gol de lângă noi.(...)
Pe urmă-am dat de toporaşi lâng-un stejar
erau aşa de-albaştri, delicaţi –
ca nişte firmituri lăsate-n dar
de primăvară, printre pomi-ntunecaţi.
M-am aplecat cu inima bătând,
dar când era să-i rup, nici eu nu ştiu
de ce şi cum, dar mi-a venit în gând
că pentru ei paharu-i un sicriu.
Şi m-am întors spre casă mai agale,
c-o oboseală fericită-n paşi,
iar dacă mâinile-mi erau la fel de goale,
în schimb aveam în suflet toporaşi.
(Magda Isanos, Toporaşi)
1. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru: pomi, agale, vast.
3p
2. Explică în 2-3 rânduri înţelesul fragmentului: „iar dacă mâinile-mi erau la fel de goale,/în
schimb aveam în suflet toporaşi”.
5p
3. Alcătuieşte o propoziţie în care substantivul mâinile să fie altă parte de propoziţie (să aibă altă
funcţie sintactică) decât în text, precizând-o.
2p
4. Precizează ce parte de vorbire este cuvântul –i în : să-i rup, paharu-i un sicriu.
2p
5.Construieşte o propoziţie după schema C+A+P+S+A+A.
6p
6. Găseşte două expresii care să conţină cuvântul gând.
Alcătuieşte cu fiecare câte o propoziţie.
4p
7. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele: întunecaţi, (spre) casă, pentru ei, aveam.
8p

8. Scrie o compunere de 10-12 rânduri, în care să-ţi imaginezi o întâmplare prin care trec doi
copii care au plecat să culeagă toporaşi.
15p
Pentru obţinerea punctajului maxim va trebui:
 Să dai un titlu sugestiv compunerii tale .
2p
 Să respecţi tema propusă.
5p
 Să foloseşti un vocabular adecvat.
2p
 Să te exprimi coerent.
2p
 Să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie .
2p
 Să te încadrezi în limita de 10-12 rânduri.
2p
SUBIECTUL II . Matematică (45 de puncte)
1. Vârsta tatălui este de 48 de ani iar vârstele celor doi fii ai săi sunt egale cu 24 şi 20 de ani .
Peste câţi ani vârsta tatălui va fi egală cu suma vârstelor celor doi fii ai săi ?

10 p

2. Ioana a pregătit un frumos buchet de flori format din lalele, narcise și zambile. Știind că 6 sunt
narcise, 15 nu sunt lalele și 14 nu sunt zambile, aflați din câte flori este format buchetul ?

10p

3. Matei a cumpărat luni două caiete plătind o sumă de bani, iar marți alte opt caiete, de același fel,
plătind cu nouă lei mai mult. Cât a plătit pentru primele două caiete?

10p

4. a) Aflați suma primelor zece numere pare , nenule , distincte.

8p

b) În câte moduri poate fi obținută suma 98, folosind o parte dintre numerele de la punctul
anterior ?

7p

MULT SUCCES !

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE
Clasa a IV-a
SUBIECTUL I.
1. Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt aflat în relaţie de sinonimie adecvat (de ex: copaci,încet, imens)
3 puncte
2. Comentarea necorespunzătoate, cu greşeli de exprimare şi fără respectarea limitei de spaţiu 1
puncte/ Comentarea corespunzătoare a înţelesului secvenţei, fără ezitări sau greşeli de exprimare şi cu
respectarea limitei de spaţiu
5 puncte
3. Alcătuirea corespunzătoare a propoziţiei 1p/ Precizarea corectă a funcţiei sintactice 1p (de ex., în
text mâinile- subiect; Mama are mâini blânde - complement )
2 puncte
4. Câte un punct pentru precizarea corectă a părţii de vorbire pe care o reprezintă cuvântul –i in prima
sintagmă: să-i rup (pronume), iar în a doua: paharu-i sicriu (verb)
2 puncte
5. Câte 1 punct pentru fiecare parte de propoziţie introdusă corespunzător schemei; de ex. În grădina
casei au înflorit zambilele parfumate şi colorate.
6 puncte
6. Câte 1 punct pentru fiecare expresie corectăşi câte 1 punct pentru integrarea corectă în propoziţii; de
ex: Imi trece prin gând versul acela.sau Mereu mă duce gândul la bunica.
4 puncte
7. Câte puncte pentru fiecare parte de propoziţie corect identificată şi pentru precizarea corectă a
părţii de vorbire prin care este exprimat. (de ex., -ntunecaţi-atribut exprimat prin adjectiv, (spre) casăcomplement
exprimat
prin
substantiv)
8 puncte
8. 15 puncte după cum urmează:
 Alegerea unui titlu sugestiv compunerii
2puncte
 Respectarea temei propuse
5puncte
 Folosirea unui vocabular adecvat
2puncte
 Exprimarea coerentă
2puncte
 Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie
2puncte
 Încadrarea în limita de 10-12 rânduri
2puncte
SUBIECTUL II.
1. Fie x numarul anilor. Atunci 48+x=20+x+24+x ,de unde x =4 ani
2. Daca l- numarul lalelelor si z – numarul zambilelor, atunci 6+z=15 si 6+l=14
Obtine z=9 si l=8
Finalizare : buchetul are 23 de flori
3. Pentru cele sase caiete in plus , Matei a platit 9 lei
Pentru doua caiete a platit de trei ori mai putin , adica 3 lei
4. a Scrie numerele: 2, 4, 6,.., 20
Obtine suma 2+4+6+8+...+20=[(2+20)x10]:2=110
b.Trebuie sa micsoram suma cu 12
Se pot elimina urmatoarele numere (12), sau (4,8), sau (2,10) sau (2,4,6)

10 puncte
4 puncte
4 puncte
2 puncte
5 puncte
5 puncte
3 puncte
5 puncte
2 puncte
5 puncte

OFICIU : 10 PUNCTE
ORICE REZOLVARE CORECTĂ VA PRIMI PUNCTAJUL MAXIM CORESPUNZĂTOR.
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a VIII-a
CLASA a V-a / 5-IV-2015
Varianta I

NOTĂ:
-Toate subiectele sunt obligatorii.
-Elevii au dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doresc.
-Timp de lucru : 2 ore din momentul distribuirii subiectelor.
-Respectaţi destinaţia foilor de concurs primite.
-Se acordă 10 puncte din oficiu.
I. Subiectul I Limba română (45 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde pe foaia de concurs la cerinţele mai jos formulate:
„Am zărit-o într-un raft mobil din mica și singura librărie din acel oraș… Mă atrăsese în
mod irezistibil coperta cărții: un tânăr subțire, cu părul buclat, blond, îmbrăcat într-un frac verde cu
dungi albe, bine strâns pe talie. Avea niște pantaloni albaștri până la genunchi, care se continuau cu
ciorapi verzi de aceeași culoare cu fracul, și o încălțăminte, credeam eu, care s-ar potrivi mai bine
unei domnișoare decât unui domn. În mână tânărul ținea o floare imensă, dar necunoscută mie…
Eram în clasa întâi, învățasem să scriem primele semne (bastonașe, liniuțe, ovale și așa
mai departe) și o parte din litere. Totuși, numele autorului și titlul cărții îmi scăpau. Eram cu
bunica din partea tatei în acea librărie, nu mai știu de ce intrasem, în orice caz am bătut-o la cap
până ce mi-a cumpărat-o. Chiar dacă era nedumerită și mă întreba întruna de ce vreau să cumpăr
cartea, de vreme ce încă nu știu să citesc. Așa era. Însă coperta era fascinantă.”
(după George Ardeleanu, Înainte de a ști să citesc...)
1. Găsește sinonime pentru cuvintele: singura, credeam.
2p
2. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele scăpa și semn să aibă alte sensuri decât în text. 2p
3. Stabilește valoarea morfologică specifică următoarelor cuvinte din text: primele, într-, un (raft),
(cumpărat)- o.
4p
4. Selectează din text trei verbe aflate la moduri diferite. Precizează modul şi timpul fiecărui verb
selectat.
3p
5. Precizează funcția sintactică și cazul cuvintelor subliniate.
8p
6.Comentează în 3-5 rânduri semnificaţia secvenţei „Chiar dacă era nedumerită și mă întreba
întruna de ce vreau să cumpăr cartea, de vreme ce încă nu știu să citesc. Așa era. Însă coperta era
fascinantă.”
6p
7. Alcătuiește un text, de 12-15 rânduri, despre fascinația cărților dintr-o librărie, valorificând în
mod original două aspecte întâlnite în textul-suport.
În redactarea textului vei urmări:
- utilizarea a două moduri de expunere, la alegere;
4p
- valorificarea originală a două aspecte din text;
4p
- adecvarea conținutului cu cerința ;
4p
- respectarea normelor de ortografie, de punctuație și de exprimare;
6p
- respectarea limitei de spațiu indicată.
2p

Subiectul II. Matematică (45 de puncte)
1. Să se calculeze : 0,8  0,98  0,998  ...  0,99...98 .

10p

10 cifre

2.

a) Scrieți, ca putere, numărul egal cu jumătatea numărului 410 .

5p

b) Arătați că numărul n  31  32  ...  314 este cub perfect.

5p

3. Diferența a două numere este 3,75. Aflați produsul numerelor, știind că unul dintre ele este
de 16 ori mai mic decât celălalt.

10p

4. Iepurașul încondeiază ouă timp de 7 zile. În prima zi pictează un ou, în a doua zi 3 ouă, în a
treia zi 7 ouă, și așa mai departe, după aceeași regulă ca în șirul de mai jos:
1, 3, 7, 13, 21, ….
Ziua

I

II

III

IV

V

Nr. de ouă
încondeiate

1

3

7

13

21

a)
b)

VI

VII

Completați șirul cu numărul de ouă încondeiate până în cea de-a șaptea zi.
5p
De Paște, Iepurașul împarte toate ouăle încondeiate unui grup de copii, câte 10 ouă
pentru fiecare, dar constată că, pentru ultimul copil, i-au rămas doar 9 ouă în coșuleț.
Câți copii sunt în grup ?
10p

MULT SUCCES !

Clasa a V-a
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE:
Subiectul I
1. 2p: 1px2 (de exemplu: unica, bănuiam)
2. 2p: 1px2 (câte un punct pentru alcătuirea corespunzătoare e enunţului)
3. 4p: 1px4 (primele-numeral ordinal cu valoare adjectivală, într- prepoziţie, un-articol
nehotărât, -o-pronume personal).
4. 3p: 1px3 (câte 0,5p pentru menţionarea corectă a modului şi timpului fiecărui verb ales).
5. 8p: 2px4 (o- complement direct, cazul acuzativ; coperta- subiect, cazul nominativ; unei
domnişoare-complement indirect, cazul dativ; autorului-atribut substantival, cazul genitiv
6. 6p: 3 puncte pentru identificarea ideii fragmentului şi formularea acesteia într-un enunţ, 2
puncte pentru nuanţarea ideii, valorificarea procedeelor expresive, 1 punct pentru
respectarea numărului de rânduri.
7. În realizarea compunerii se vor puncta:
- utilizarea a două moduri de expunere, la alegere;
- valorificarea originală a două aspecte din text;
- adecvarea conținutului cu cerința ;
- respectarea normelor de ortografie, de punctuație și de exprimare;
- respectarea limitei de spațiu indicată.

4p
4p
4p
6p
2p

Subiectul II.
1. De exemplu : 0,8  0,98  0,998  ...  0,9...98  1  0, 2   1  0,02   ...  1  0,000..02  =
= 9-0,22…2 =8,77..78
10p
.
2. a) Jumătatea numărului numărului 410 este 410 : 2  220 : 2  219
b) n  31  32  ...  314  3123...14  31415/ 2  3105

1053  n este cub perfect
3. x  y  3,75; x  16 y

5p
4p
1p
3p

x  4, y  0,25

4p

x y 1

3p

4. a) Regula de formare a șirului:
2
4
6
8
10
12
1 
3 
7 
13 
21 
31 
43
Numărul de ouă încondeiate în cea de-a șaptea zi este 43
b) Numărul de ouă încondeiate: 1+3+7+13+21+31+43 = 119
În grup sunt 12 copii
( De exemplu: Dacă n = nr.copii : 10  n  120  n  12
sau 10  x  9 1  119  x  11  nr.copii este x  1  12 )
ORICE REZOLVARE CORECTA, DIFERITA DE BAREM , VA PRIMI PUNCTAJUL
CORESPUNZATOR.

5p
5p
5p
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a VIII-a
CLASA a VI-a / 5-IV-2015
Varianta I
NOTĂ:
-Toate subiectele sunt obligatorii.
-Elevii au dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doresc.
-Timp de lucru : 2 ore din momentul distribuirii subiectelor.
-Respectaţi destinaţia foilor de concurs primite.
-Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I. Limba română (45 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde pe foaia de concurs la cerinţele mai jos formulate:
A revenit frumoasa primăvară
Copacii parcă-s ninşi de-atâta floare
Dorinţi copilăreşti, renăscătoare,
Fac inimile noastre să tresară...
Iubire e în razele de soare,
Şi farmec în a codrului famfară,
Şi visuri dulci în liniştea de sară:
În cer şi pe pământ e sărbătoare.

Ascult, respir, privesc cu lăcomie,
Căci toată frumuseţea asta-mi pare
Că niciodată n-are să mai fie!
Şi-s fericit c-am fost o clipă-n stare
Să simt, în marea lumii simfonie,
A gâdurilor mele întrupare.
(Alexandru Vlahuţă, Sonet)

Transcrie din textul dat două cuvinte derivate, unul compus.
3p
Precizează modul şi timpul verbelor: a revenit, să tresară.
4p
Identifică în text un predicat verbal şi unul nominal.
6p
Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivelor: inimile, a codrului.
4p
Exemplifică, valorificând textul dat, două caracteristici ale descrierii literare.
6p
Comentează, în 3-5 rânduri, semnificaţia versurilor conţinute în ultima strofă a poeziei:
Şi-s fericit c-am fost o clipă-n stare/ Să simt, în marea lumii simfonie,/ A gândurilor mele
întrupare.
7p
7. Scrie o compunere de 10-12 rânduri, în care să descrii un colţ din natură surprins în
timpul primăverii.
15p
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pentru obţinerea punctajului maxim va trebui:
 Să dai un titlu sugestiv compunerii tale.
 Să integrezi două figuri de stil selectate din textul dat .
 Să respecţi tema propusă.
 Să foloseşti un vocabular adecvat.
 Să te exprimi coerent.
 Să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie .
 Să te încadrezi în limita de 10-12 rânduri.

2p
2p
3p
2p
2p
2p
2p

.

Subiectul II. Matematică (45 de puncte)
1
1.a) Un leu mănâncă dintr-o antilopă în 4 ore. În cât timp va mânca o jumătate de antilopă?5p
3
b) Determinați preţul iniţial al unui bilet la teatru dacă după o reducere cu 15% urmată de o
majorare cu 15% biletul costă 39,1 lei.

5p

2. Alin şi Emil au vârstele de 8 respectiv 10 ani. Ei vor să împartă direct proporţional cu vârstele
lor 36 alune şi invers proporţional cu vârstele lor 27 de nuci. Aflaţi câte alune şi câte nuci va
primi fiecare copil.

10p

3.a) Aranjați 6 puncte pe trei drepte astfel încât pe fiecare dreaptă să fie exact 3 puncte.

5p

b) Se consideră în jurul unui punct unghiuri având măsurile exprimate în grade prin numere
naturale consecutive. Ştiind că diferenţa dintre măsurile celui mai mare şi celui mai mic dintre
unghiuri este 140 , să se afle numărul unghiurilor şi măsurile acestora.

10p

4. Dreptele paralele d1 și d 2 sunt intersectate de dreapta d în punctele A și respectiv B.
Bisectoarele unghiurilor formate în A intersectează dreapta d 2 în punctele E și respectiv F.
a) Calculați mEAF  .
b) Dacă AB   AE  , calculați măsurile unghiurilor ABE .
MULT SUCCES !

10p

Clasa a VI-a
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE:
Subiectul I
1. 3p: 1x3 (de exemplu: cuvinte derivate copilăreşti, renăscătoare, cuvânt compus
niciodată).
2. 4p: 2x2 (a revenit: modul indicativ, timpul perfect compus, să tresară: modul conjunctiv,
timpul prezent).
3. 6p: 3x2 (predicat verbal: a revenit, să tresară etc., predicat nominal: -s ninşi, -s fericit).
4. 4p: 2x2 (inimile: cazul nominativ, subiect ; a codrului: cazul genitiv, atribut substantival
genitival).
5. 6p: 3x3 (cele două caracteristici ale descrierii sunt figurile de stil şi imaginile artistice la
nivel stilistic, sintagmele nominale – substantiv însoţit de adjectiv – la nivel morfologic):
Se acordă 2 puncte pentru precizarea caracteristicilor, respectiv 4 puncte pentru
exmplificarea şi numirea corectă a acestora.
6. 7p: 3 puncte pentru identificarea ideii fragmentului şi formularea acesteia într-un enunţ, 3
puncte pentru nuanţarea ideii, valorificarea procedeelor expresive, 1 punct pentru
respectarea numărului de rânduri.
7. 15 p: 2p titlul sugestiv (1p titlu comun)
2p integrarea figurilor de stil extrase din text
3p respectarea temei propuse
2p folofirea unui vocabular adecvat
2p coerenţa exprimării
2p respectarea normelor de ortografie (1p) şi de punctuaţie (1p)
2p încadrarea în numărul de rânduri indicat
Subiectul II.
1.a) 6ore
5p
85
b)
2p
x y
100
115
3p
y  39.1  x  40
100
a b
2.  , a  b  36  a  16, b  20
5p
8 10
5p
8c  10d , c  d  27  c  15, d  12
3. a) desen
5p
0
0
0
b) 15 unghiuri cu măsurile : 17 ,18 ,...,31 .
10p
0
4. mEAF   90
5p
5p
ABE -echilateral, finalizare
ORICE REZOLVARE CORECTA , DIFERITA DE BAREM , VA PRIMI PUNCTAJUL
CORESPUNZATOR

