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Citeşte cu atenţie textul următor:
„Fără veste, intraţi şi într-o poveste. Aşa, fără vorbe prea multe, unul după altul, cu mine în
frunte. Luaţi-o pe poarta asta pe care scrie ,,A fost doar odată, ca niciodată”, care ne aşteaptă desferecată.
I-am spus portarului că aveţi treabă pe-aici, fiindcă voi sunteţi cei doisprezece pitici. De fapt, sunteţi
paisprezece (dacă-o să observe, doi dintre voi spuneţi: „Suntem rezerve”). Şi mai spuneţi că sunteţi în
căutarea Zânei Zânelor, furată de-un zmeu din greşeală, crezând că e cine ştie ce procopseală.
Atenţie! Aici la fiecare pas te poţi întâlni cu primejdia nas în nas. Uite, parcă ne-ar fi auzit, un
balaur s-a şi ivit. Unul, două, trei, patru... are capete şapte. Numai ca să le numeri, pierzi o zi şi-o noapte.
Ca scamatorul suflă foc pe nări.[...] E pe urmele noastre, care de frică s-au făcut stele verzi şi albastre.
Mirela, aruncă tu acum o gresie, să nu-şi facă balaurul cine ştie ce impresie. [...] Nu mai rămâne decât să
azvârl eu pluşul de pantofi, nedespărţitul meu pluş, să se facă în urmă un mare gheţuş! Va aluneca pe el şi
va cădea. Ha, ha, ha, dacă-o să-şi spargă măcar un cap tot e ceva. Mi s-a părut, ori l-a trecut şi n-a căzut?
E lângă noi, cum bine vedem. Opriţi-vă, n-are nici un rost să mai fugim când nu mai putem. Balaurul s-a
oprit şi el, la un pas. De ce-o fi strâmbând din nas? Zice:
- Hei, voi sunteţi din povestea Merele de aur?
Răsuflăm uşuraţi.
- Bată-te să te bată de balaur! Povestea Merelor de aur e pe aleea cealaltă, frăţioare. N-ai văzut
tăbliţa indicatoare? În concluzie, bine c-a fost o confuzie.”
(Marin Sorescu – Unde fugim de acasă?)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Precizează modul și timpul verbelor subliniate (are, a trecut). Alcătuiește câte un enunț în care
primul verb să fie la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect, persoana a III-a, numărul
plural, iar al doilea să fie la mod indicativ, timp perfect simplu, persoana a III-a, numărul
singular.(4p)
2. Alcătuiește enunțuri în care să folosești două cuvinte din familiei lexicală a termenului vorbă.
(4p)
3. Imaginează-ți că ești un balaur cu șapte capete. Scrie o compunere de minimum 80-100
cuvinte în care să relatezi povestea acestuia, din punctul lui de vedere. Găsește un titlu potrivit
compunerii tale. (7p)
Istorie
I. Scrie, pe foaia de concurs, cărui cuvânt din coloana A îi corespunde cuvântul din coloana B (5p)
A.
1. Xerxes
2. Leonidas
3. Homer
4. Pericle
5. Nabucodonosor

B.
a. Iliada
b. Atena
c. Imperiul Persan
d. Babilon
e. Sparta

II. Scrie, pe foaia de concurs, completarea la următoarele propoziţii: (5 p)
1. Regele Egiptului purta titlul de „faraon” care însemna .......................
2. Teritoriul Mesopotamiei este străbătut de fluviul Eufrat şi fluviul ......................
3. Întemeietorul Romei a fost ..............................
4. Singura care mai există, dintre cele şapte minuni ale lumii antice, este piramida lui .............
5. Cea mai mare sărbătoare a grecilor era ...............................
III. Notează cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afirmaţii: (5p)
a. Fenicienii au inventat alfabetul.
b. La Maraton, spartanii au obținut o mare victorie.
c. Cel mai mare sculptor din Grecia antică a fost Fidias.
d. Scrierea egipteană antică se numeşte hieroglifică.
e. Zeița Atena a oferit drept cadou, orașului ce avea să-i poarte numele, un izvor cu apă sărată.
Geografie
I. Notează cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afirmaţii: (2p)
1. Şisturile cristaline sunt roci magmatice (vulcanice)
2. Litosfera este învelișul de apă al Terrei.
3. Față de Ecuator, Europa este situată în emisfera sudică.
4. Forma majoră de relief cu altitudini de peste 1000 m se numește munte.

1.
2.
3.
4.

II. Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect: (2p)
Soarele este o stea de mărime:
a. uriaşă
b. medie
c. mică
Distanţa dintre stele se măsoară în:
a. kilometri b. kilograme c. ani-lumină
Una dintre consecinţele mişcării de rotaţie a Pământului este:
a. modificarea orei pe Glob
b. existenţa atmosferei
c. existenţa Sistemului Solar
Una dintre consecinţele mişcării de revoluţie a Pământului este:
a. formarea zilelor şi a nopţilor b. modificarea orei pe Glob c. formarea anotimpurilor
III. Pe o hartă la scara 1: 50 000 000 s-au măsurat 15 cm. Calculează distanţa reală din teren. (1p)
IV. Analizează această hartă și identifică: (10p)

1.
2.
3.
4.
5.

Numele bazinelor oceanice notate cu literele: a, b, c, d
Numele lanţurilor montane notate cu cifrele: 2, 4, 7
Litera corespunzatoare continentului în care locuiţi
Litera corespunzatoare celui mai întins continent
Cifra corespunzătoare celui mai lung lanţ montan din lume
Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 60 minute
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1.precizarea corectă a modului și timpului verbelor – are – mod indicativ, timp prezent, a trecut –
mod indicativ - 2 p (2x1p)
Conjugarea corectă a verbelor avuseseră, trecu -, alcătuirea unor enunțuri corecte cu verbele
alese– 2p (1p +1p)
2. Identificarea corectă a cuvintelor din familia lexicală, de exemplu vorbărie, vorbitor– 2 p (1p
+1p); alcătuirea unor enunțuri corecte și originale cu aceste cuvinte – 2p
3. Conţinutul compunerii – originalitatea ideilor – 2p, folosirea unor mijloace artistice adecvate
(imagini artistice, figuri de stil) – 0,5p, precizarea unui titlu sugestiv – 0,5p, respectarea cerinței - 1p
Exprimarea – structura textului -0,5p, corenţa şi logica ideilor -0,5p, limbaj adecvat -0,5p,
punctuaţie-0,5p, ortografie – 0,75p, aşezarea în pagină – 0,25p
Istorie
I.1.c) 2.e) 3.a) 4.b) 5.d) (5x1p)
II 1. „casă mare”/„palat”,

2. Tigru,

III. a. A,

d. A,

b. F,

c. A,

3. Romulus,

4. Keops,

5. Olimpiada (5x1p)

e. F (5x1p)

Geografie
I. 1F; 2F; 3F; 4A

2 p (0,5 p x 4)

II. 1-b; 2-c; 3-a; 4-c

2p (0,5 p x 4)

III. 7 500 km

1p

IV. 1: a-Oceanul Pacific; b-Oceanul Atlantic; c-Oceanul Indian; d-Oceanul Arctic
2: 2-Munţii Ural; 4-MunţiiAtlas; 7-Muntii Alpii Australieni
3: D-Europa
4: E-Asia
5: 1-Cordiliera Americană
10p (1px10)

