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VARIANTA 1

I.

LIMBA ROMÂNĂ

Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde cerințelor formulate:
„Însă cel mai vestit dintre toţi era prichindelul zis Habarnam. Îl porecliseră Habarnam pentru că nu ştia
nimic.
Acest Habarnam purta o pălărie albastră-albastră, pantaloni galben-canar şi o bluziţă portocalie cu
cravată verde. Îi plăceau lui culorile tari. Astfel, gătit ca un papagal, Habarnam hoinărea zile-n şir prin oraş şi
născocea fel de fel de aiureli pe care le povestea tuturor.[...]
Habarnam devenise cunoscut mai ales datorită următoarei întâmplări:
Tot hoinărind prin oraş, se trezi în câmp. În jur — ţipenie de om. Tocmai atunci trecu pe acolo în zbor
un cărăbuş. Fără să-l bage de seamă, cărăbuşul îl lovi pe Habarnam drept în ceafă. Habarnam se duse de-a dura
la pământ. Cărăbuşul îşi văzu de drum şi se pierdu în depărtare. Habarnam sări în picioare şi începu să
iscodească în toate părţile, doar-doar îl va descoperi pe cel care-1 trântise. Dar nu văzu pe nimeni.”
(Nikolai Nosov- „Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi”)
Cerințe:
1. Găseşte câte un cuvânt cu sens (înţeles) opus pentru următorii termeni din text: „vestit”, „pământ”,
„depărtare”, „începu”.
1 punct
2. Ce înţeles are cuvântul subliniat în secvenţa „Îi plăceau lui culorile tari”? Alcătuieşte un enunţ în
care acelaşi cuvânt să aibă înţeles diferit.
1 punct
3. Specifică ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate din secvenţa: „Acest Habarnam purta [...] o
bluziţă portocalie cu cravată verde”.
1 punct
4. Alcătuieşte propoziţii cu ortogramele „sar” / „s-ar”; „decât” / „de cât”.
1 punct
5. Formulează o idee principală care se desprinde din text.
0, 5 puncte
6. Explică, în aproximativ 10 cuvinte, ce se înţelege prin expresia „ţipenie de om”.
0, 5 puncte
7. Într-o compunere de 10-20 de rânduri imaginează-ţi ce ar fi putut face Habarnam după ce l-a lovit
cărăbuşul. Poţi îmbina povestirea cu dialogul. Dă un titlu potrivit compunerii tale.
4 puncte
II.

MATEMATICĂ

1. Să se calculeze:

[

2. Să se determine numărul necunoscut

(

)].
din relația:

3 puncte
[

(

)]

.
2 puncte

3. Suma a trei numere naturale este . Primul număr este de patru ori mai mare decât al doilea, iar al
treilea este egal cu diferența dintre primul și al doilea. Să se afle cele trei numere.
2 puncte
4. Să se scrie toate numerele naturale pare de trei cifre care au suma cifrelor .

2 puncte

NOTĂ : Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă un punct din oficiu. Timpul de lucru este de 90
de minute.

