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A. Limba și literatura română (45 puncte) 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 

 SUBIECTUL I  (25 puncte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5puncte 

 

5puncte 

5puncte 

 

 

 

 

 

5puncte 

 

 

5puncte 

 Au ajuns într-o seară la un pod de aur sub care au hotărât să facă popas. Şi numai ce 

aţipiseră, că a început podul să se clatine şi să se salte, de-ai fi zis că vrea s-o ia din loc. 

- Care eşti acolo? a strigat Bob-de-Grâu, deşteptându-se şi sărind în picioare. 

Şi nu mică i-a fost mirarea văzând că pe pod trece o namilă de om înalt cât o turlă, care mai 

mult sta decât păşea şi se tot ţinea cu mâinile de marginile podului. 

 

- Tu salţi podul, voinice? a râs Bob-de Grâu. 

- Râzi tu, râzi, Bob-de-Grâu, i-a răspuns namila, dar ia încearcă să mă ţii locului! 

L-a apucat Bob-de-Grâu cu o mână, l-a apucat cu două, s-a străduit şi şi-a pus întreagă 

puterea lui de voinic, dar n-a fost chip să ţină pe pământ namila înaltă cât turla. Sălta şi se 

ridica în văzduh cu atâta uşurintă, că îl înălţa şi pe Bob-de Grâu cu câţiva stânjeni. 

- Bre, asta-i altă drăcovenie! 

- D-apăi degeaba socoţi că sunt Uşurelul-Vântului? a grăit potolit acela. Ia-mă mai bine 

cu tine, că nu ţi-o părea rău… 

- Bine, se-nvoi Bob-de-Grâu. Unde-s doi, trece şi al treilea…  

 

 (Vladimir Colin, Bob-de-Grâu) 

 

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text:   

au hotărât, mirarea, puterea, a grăit, potolit. 

2. Precizează într-un enunț două trăsături ale pesonajului Uşurelul-Vântului.  

3. Selectează din fragmentul  marcat cu chenar : 

a) un substantiv comun, gen neutru; 

b) un pronume personal, persoana a II-a; 

c) un numeral cu rolul de subiect; 

d) un verb la timpul prezent; 

e) un atribut exprimat prin adjectiv.  

4. Construieşte două enunţuri care să respecte următoarele cerinţe: 

a) o propoziţie simplă, cu subiectul exprimat prin substantiv propriu; 

b) o propoziţie în care să existe un atribut exprimat prin pronume.  

5. Rescrie textul următor folosind varianta corectă: Cei/ ce-i trei au pornit spre locul cei/ ce-i 

plăcea lui Bob-de-Grâu. Demult/ de mult, acolo trăise o vrăjitoare. Câţiva/ câţi va copaci 

strâmbi iau/ i-au întâmpinat.  
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 SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 

 

 

 

 

 

4puncte 

2puncte 

2puncte 

2puncte 

2puncte 

 

 

 

A. Scrie un text, de 10-15 rânduri, în care să povestești o întâmplare la care au participat în 

continuare Bob-de-Grâu şi Uşurelul-Vântului. 

În compunerea ta: 

- vei preciza  locul şi timpul întâmplării; 

- îți vei imagina un alt personaj real; 

- vei integra un dialog de două replici; 

- vei imagina un final fericit; 

- vei respecta limitele de spaţiu indicate.  

Vei primi 8 puncte pentru redactare (1p-coerenţa textului, 3p-ortografia, 3p-punctuaţia, 1p-

lizibilitatea) 

 

 

B. Matematică (45 puncte) 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 

 

15 puncte 
 

1).     a) Rezolvă, respectând ordinea efectuării operaţiilor: 

  832 : 8 + [ 40 + 8 x ( 100 : 5 – 72 : 4 )] x 10 + 300 : 10 = 

  b) Află numărul necunoscut: 

  [( n + 3 ) x 3 + 3 ] : 3 – 3 = 102 

 

10 puncte 
2).   Într-un depozit s-a adus faină în 38 de saci, din care 18 saci de 40 kg, 17 saci de 50 kg, iar 

ceilalți în greutate de75 kg fiecare. Să se afle cantitatea adusă în  depozit.                                   
 

10 puncte 
3).   2/3    din economiile Ralucăi reprezintă cât sfertul banilor lui Gelu. Dacă băiatul are 60 de 

lei în plus, ce sumă a economisit fiecare? 

10 puncte 
4).  Într-o clasă sunt  30  de elevi. Dintre ei  14 au fiecare câte o soră şi  15 au fiecare câte un 

frate. 

     În clasă sunt  4  elevi care nu au nici frate, nici soră. 

    Câţi elevi au şi frate şi soră ? 

 

 

 

 
1. Fiecare dintre subiectele A.Limba și Literatura română și B. Matematică se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele. 

3. Durata probei este de 90 minute din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 


