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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A V-A 

Varianta 1 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii  
• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date: 
 
A. Walt Disney 
În 1901 se năştea un om care avea să schimbe faţa divertismentului. În 1906, tatăl lui Disney, 

Elias, a cumpărat o fermă în Marceline, Missouri. Aici, tânărul Walt avea să vină, pentru prima 
dată, în contact cu animalele. De asemenea, a început să capete interes şi faţă de desen. Primul său 
desen pe care l-a vândut a fost acela al armăsarului doctorului din zonă, pentru care acesta i-a 
plătit lui Disney 5 cenţi. 

Walt Disney a devenit interesat de animaţie pe când era elev. Abia realizările sale ulterioare 
aveau să schimbe istoria cinematografiei. Disney a început să creeze filme de animaţie în 1920. 
Aceste filme prezentau personaje făcute din figurine tăiate din hârtie. Figurinele erau mişcate în 
timpul filmării fotogramă cu fotogramă, cu un aparat de filmat cu manivelă. 

În 1923 s-a mutat la Hollywood. Aici nu exista niciun studio de animaţie, aşa că şi-a făcut unul 
propriu. Curând avea să fie pionierul inovaţiei tehnologice, primul care a folosit sunetul 
sincronizat şi procedeul tricolor Tehnicolor.  

Mickey Mouse 
Vasul cu aburi Willie, primul desen animat care îl avea ca personaj principal pe Mickey 

Mouse, a apărut în 1928. Acesta era şi primul desen animat cu sunet. Disney însuşi a împrumutat 
vocea sa lui Mickey, iar filmul a înregistrat un succes imediat. De atunci, Mickey a apărut în multe 
alte filme. A devenit simbolul uşor de recunoscut al lui Disney şi a apărut pe nenumărate produse 
comerciale ale acestuia. Alte două personaje de desene animate, care sunt foarte îndrăgite şi azi 
sunt Donald Duck, Goofy. Au urmat şi alte filme animate: Alba ca Zăpada, Pinocchio, Fantasia, 
Bambi, Mary Poppins. 

Disneyland 
Ani de-a rândul, Walt Disney a dorit să recreeze decorurile şi personajele din filmele sale într-

un parc de distracţii. Rezultatul a fost Disneyland, deschis în anul 1955, în Anaheim, în vecinătatea 
oraşului Los Angeles. Acest parc tematic este una dintre cele mai populare atracţii din lume. De 
atunci, s-au mai deschis şi alte parcuri: Walt Disney World în Florida şi Disneyland la Paris. 

(articol preluat din Enciclopedia ilustrată a familiei, vol. 5, Colecţiile Cotidianul. Educativa) 
 
1. Conform informaţiilor prezentate în text, Walt Disney a creat primele filme de animaţie: 
a. în 1923; 
b. în 1906; 
c. pe când era elev; 
d. în 1920. 
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2. Primul desen animat cu sunet este: 
a. Alba ca Zăpada; 
b. Pinocchio; 
c. Vasul cu aburi Willie; 
d. Mary Poppins. 

 
3. Parcul de distracţii – Disneyland – deschis în anul 1955, se află în localitatea: 
a. Marceline, Missouri; 
b. Anaheim, Los Angeles; 
c. Paris; 
d. Florida. 

 
4. Alte două parcuri de distracţii, în afară de Disneyland, la care se face referire în text, sunt: 
a. Walt Disney World în Florida şi Disneyland la Paris; 
b. Fantasia 
c. Bambi 
d. Pinocchio. 
 
5. Două personaje îndrăgite şi azi, create de Disney, sunt: 
a. Walt Disney World; 
b. Donald Duck şi Goofy; 
c. Disneyland; 
d. Elias Disney. 
 
6. Walt Disney a recreat decorurile şi personajele din filmele sale într-un parc de distracţii, 
deoarece: 
a. a vrut să se simtă mereu copil; 
b.  a fost încântat de lumea personajelor de animaţie; 
c. a simţit nevoia să-l concureze pe Moş Crăciun; 
d. a considerat necesară existenţa unui parc pentru copii (cea mai populară atracţie din lume). 
 
7. Seria care cuprinde cuvintele aşezate în ordinea lor din dicţionar este: 
a. filmare, fotogramă, film, familie, faţă; 
b. faţă, familie, filmare, fotogramă, film; 
c. familie, faţă, filmare, film, fotogramă; 
d. familie, faţă, film, filmare, fotogramă. 
 
8. Sinonimul contextual pentru cuvântul interesat din textul dat (Walt Disney a devenit 
interesat de animaţie pe când era elev) este: 
a. cunoscător 
b. atent 
c. preocupat 
d. renumit 
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9. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului nenumărate (a apărut pe nenumărate 
produse comerciale ale acestuia) este: 
a. numeroase; 
b. puţine; 
c. multiple; 
d. mici. 

 
10. Cuvintele regizor, interpret, film: 
a. fac parte din acelaşi câmp lexical; 
b. nu au nicio legătură; 
c. au sensuri apropiate şi forme diferite; 
d. fac parte din aceeaşi familie lexicală. 

 
B. ... Odinioară, pe meleagurile acestea, stăpânea un sat gospodar. Pe-atunci, uliţele de astăzi 

erau ale pământului  şi se numeau brazde şi frăţeşte vieţuiau, rodind. În satul acela e obârşia 
târgului, în acele brazde e obârşia uliţelor - obârşii uitate şi nesocotite. 

Acum, uliţele înstrăinate de pământ s-au învrăjbit: se sfădesc între ele, cât le lasă gura 
căruţelor şi a trăsurilor şi se hărţuiesc, smulgându-şi una alteia smocuri de colb cărunt. 

Uliţa mea e paşnică, tăcută. Rareori o tulbură năvala târgului. Prin ea străbat carele cu boi 
venind de la ţară. Convoiul lui tihnit e o rugăciune murmurată cu buzele ei, şi colbul care le-
nsoţeşte e un surâs blajin. 

Uliţele de căpetenie ale târgului au slujitorii lor: măturători care le piaptănă, stropitori care le 
spală, meşteri care le sulimenesc cu smoală şi asfalt. 

Ea se slujeşte singură. Îşi toarnă apă de ploaie prin uluce; îşi potriveşte părul cu vrăbii; şi 
chipul ei firesc e. 

Trufaşe de numele lor, celelalte uliţi au silit porţile caselor să li-1 înveţe şi să li-1 rostească 
statornic. Şi porţile, cu guri de tablă sau de lemn, îl au în toată clipa pe buze. 

Ea a şoptit doar casei noastre numele ei. Ploile 1-au şters, poarta 1-a uitat şi ea 1-a uitat. 
E o umilă şi neştiută uliţă de margine de târg. 

(Ionel Teodoreanu, Uliţa copilăriei) 
 
11. În textul dat se prezintă: 
a. o uliţă dintr-o margine de târg; 
b. o întâmplare hazlie petrecută pe o uliţă; 
c. un târg; 
d. un personaj interesat de uliţele satului. 

 
12. În structura măturători care le piaptănă, stropitori care le spală, meşteri care le sulimenesc 
cu smoală şi asfalt. apare, ca figură de stil: 
a. epitetul; 
b. personificarea; 
c. repetiţia; 
d. enumeraţia. 
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13. Secvenţa Ea se slujeşte singură. Îşi toarnă apă de ploaie prin uluce; îşi potriveşte părul cu 
vrăbii. şi chipul ei firesc e sugerează ideea că: 
a. uliţa este frumoasă; 
b. uliţa se îngrijeşte zilnic; 
c. uliţa este unică prin simplitatea ei; 
d. uliţa este însingurată. 

 
14. O propoziţie dezvoltată referitoare la imaginea uliţei pustii este: 
a. Ea se slujeşte singură. 
b. ... Odinioară, pe meleagurile acestea, stăpânea un sat gospodar. 
c. E o umilă şi neştiută uliţă de margine de târg. 
d. Uliţa mea e paşnică, tăcută. 

 
15. Din familia lexicală a cuvântului sat fac parte cuvintele: 
a. sătuc, sătean, sătesc, sătucean; 
b. sătean, sate, sătesc, sătuleţ; 
c. uliţă, casă, poartă, brazdă; 
d. câmp, ogor, fermă, gospodărie. 
 
16. Termenul care nu face parte din familia lexicală a cuvântului frate este: 
a. frăţior; 
b. frăţeşte; 
c. soră; 
d. înfrăţit. 
 
17. Sinonimul contextual pentru cuvântul umilă (E o umilă şi neştiută uliţă de margine de târg.) 
este:  
a. ascultătoare; 
b. sărăcăcioasă; 
c. simplă; 
d. urâtă. 
 
18. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului blajin ( colbul care le-nsoţeşte e un 
surâs blajin.) este: 
a. rău; 
b. aspru; 
c. crud; 
d. nemilos. 
 
19. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
a. gospo-dar, în-stră-i-na-te, o-bâr-şii, că-pe-te-ni-e; 
b. gos-po-dar, în-stră-i-na-te, o-bâr-şii, căp-e-te-nie; 
c. gos-po-dar, în-stră-i-na-te, o-bâr-şii, că-pe-te-ni-e; 
d. gospo-dar, în-stră-i-na-te, o-bâr-şii, că-pe-te-nie. 
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20. Conţin diftongi toate cuvintele din seria: 
a. meleagurile, mea, poartă, doar; 
b. meleagurile, obârşia, neştiută, poartă; 
c. obârşia, mea, ploile, rareori; 
d. mea, doar, poartă, rareori. 

 
C.   
Prin iarnă din cămara zăvorâtă 
Se furişează cald miros de mere, 
Readucând în vremea viscolită 
Iar toamna cu trecută mângâiere,  
Când sufletul împovărat venise, 
Cu târna* lui de poame şi de vise, 
În casa amintirilor închise. (Ion Pillat, Copil de-odinioară) 
 
*târnă – coş de nuiele 

 
21. Versul care conţine un predicat verbal este: 
a. Readucând în vremea viscolită; 
b. Se furişează cald miros de mere; 
c. Iar toamna cu trecuta mângâiere; 
d. În casa amintirilor închise. 
 
22. Verbul din versul Când sufletul împovărat venise este la timpul: 
a. imperfect; 
b. perfect compus; 
c. perfect simplu; 
d. mai-mult-ca-perfect. 
 
23. Verbul a trece are următoarea formă la timpul perfect simplu, persoana a II-a, numărul 
singular: 
a. trecusem; 
b. trecuşi; 
c. treceai; 
d. trecuserăţi. 

 
24. Versul care conţine două substantive comune articulate cu articol hotărât: 
a. Iar toamna cu trecută mângâiere; 
b. Se furişează cald miros de mere; 
c. Prin iarna din cămara zăvorâtă. 
d. Când sufletul împovărat venise. 
 
25. Prima propoziţia dezvoltată  devine propoziţie simplă în varianta: 
a. Se furişează cald miros de mere. 
b. Prin iarna de cămară se furişează. 
c. Se furişează cald miros. 
d. Se furişează miros. 
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26. În relaţie cu textul dat, titlul sugerează: 
a. tehnica de realizarea a portretului unui copil; 
b. trecerea timpului; 
c. legătura dintre părinţi şi copii; 
d. jocurile copilăriei. 
 
27. Versul Se furişează cald miros de mere. conţine: 
a. două epitete; 
b. o repetiţia şi un epitet; 
c. o personificare şi un epitet; 
d. o enumeraţie şi un epitet. 
 
28. Ideea centrală transmisă de textul dat face referire la: 
a. schimbarea anotimpurilor; 
b. frumuseţea naturii; 
c. trecerea timpului; 
d. profunzimea iubirii. 
 
29. Următoarea afirmaţie este corectă: 
a. Textele A şi B prezintă felul în care un copil îşi poate petrece timpul liber; 
b. Textele A, B şi C prezintă universul copilăriei, asociat cu diverse aspecte din realitate; 
c. Textul C prezintă imaginea unei uliţe pe care un copil se joacă fericit; 
d. Textele A şi C prezintă imagini neobişnuite, asociate cu vârsta copilăriei. 

 
30. Reciteşte textele A, B şi C, apoi alege răspunsul corect: 
a. Textele date prezintă numai aspecte ale realităţii; 
b. Textul A prezintă numai aspecte ale realităţii, textele B şi C aspecte ale realităţii, modificate de 
imaginaţia creatorului; 
c. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii, în textul C se modifică realitatea în funcţie de 
imaginaţia autorului; 
d. Niciunul dintre cele trei texte nu prezintă aspecte ale realităţii. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A V-A 

Varianta 2 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii  
• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date: 
 
A.  
Camping şi drumeţii 
Unul dintre cele mai populare moduri de a petrece vacanţa, campingul, le oferă oamenilor 

şansa de a se bucura de ieşirile splendide în aer liber. Pentru mulţi, prima experienţă de campare 
are loc în copilărie, când cortul era instalat în propria curte. De asemenea, campingul este o 
activitate des întâlnită la adulţii care se bucură să evadeze din oraşe, pentru a explora zonele 
rurale şi poate chiar pentru a învăţa tehnici de supravieţuire în sălbăticie. Camparea oferă 
libertatea de a alege să stai într-un singur loc de camping întreaga vacanţă sau de a te instala în 
locuri diferite în fiecare noapte. Oricare ar fi modalitatea de petrecere a vacanţei, este important 
să îţi iei îmbrăcămintea, mâncarea şi echipamentul potrivit. 

Lucruri pentru campare  
Cortul are o incintă foarte mică, aşa că turiştii trebuie să fie bine organizaţi, altfel putând să 

nu beneficieze de confort sau să piardă din lucruri. Pentru a opri infiltrarea umezelii din sol sub 
sacul de dormit, turiştii aşează o folie impermeabilă pe pământ, sub cort. Este mai bine să luăm cu 
noi doar elementele de bază ale echipamentului: sacul de dormit, busolă, binoclu, lanternă, 
briceag, echipament de supravieţuire, trusă de prim ajutor, chibrituri, cană şi farfurie de plastic, 
set pentru spălat. 

Aprinderea unui foc de tabără 
Focul asigură căldura şi este un mijloc de preparare a mâncării, însă poate fi şi periculos. Cei 

care campează trebuie să se asigure că focul este permis, în siguranţă şi că nu va produce pagube 
cortului sau împrejurimilor. Trebuie să fie atenţi în mod deosebit dacă vântul bate cu putere. 
Elementele necesare pentru aprinderea unui foc sunt: iască, vreascuri, surcele, lemne mici, lemne 
mari. 

 (articol preluat din Enciclopedia ilustrată a familiei, vol. 3, Colecţiile Cotidianul. Educativa) 
 
 
1. Conform informaţiilor prezentate în text, obiectele care trebuie să facă parte din 
echipamentul de campare sunt:   
a. trusă de prim ajutor, chibrituri, cană şi farfurie de plastic, set pentru spălat, temele pentru 
vacanţă; 
b. sacul de dormit, busolă, binoclu, lanternă, briceag, echipament de supravieţuire, trusă de prim 
ajutor, chibrituri, cană şi farfurie de plastic, set pentru spălat; 
c. busolă, binoclu, lanternă, briceag, echipament de supravieţuire, multe jucării; 
d. sacul de dormit, busolă, binoclu, lanternă, briceag, echipament de supravieţuire, trusă de prim 
ajutor, chibrituri, cană şi farfurie de plastic, manualele şcolare. 
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2. Campingul este: 
a. unul dintre cele mai populare moduri de a petrece vacanţa; 
b. un joc pe computer; 
c. un mod de a te plictisi în vacanţă; 
d. o activitate specifică oamenilor mari. 

 
3. Focul este necesar deoarece: 
a. face lumină; 
b. asigură căldura şi este un mijloc de preparare a mâncării; 
c. este un mijloc de preparare a mâncării; 
d. asigură căldura. 
 
4. Conform informaţiile prezentate în text, nu se poate aprinde un foc dacă nu există: 
a. iască, vreascuri, surcele, lemne mici, trusă de prim ajutor; 
b. un joc pe computer, vreascuri, surcele, lemne mari; 
c. iască, vreascuri, lemne mari; 
d. iască, vreascuri, lemne mici, lemne mari. 

 
5. Pentru adulţi, campingul este: 
a. o activitate prin care evadează din oraş; 
b. un mod de a învăţa tehnici de supravieţuire; 
c. o activitate prin care explorează zone rurale; 
d. o activitate prin care evadează din oraş, explorează zone rurale, dar şi un mod de a învăţa tehnici 
de supravieţuire. 

 
6. Pentru cele mai multe persoane, prima experienţă de campare are loc: 
a. în copilărie; 
b. în adolescenţă; 
c. în tinereţe; 
d. la bătrâneţe. 

 
7. Seria care cuprinde cuvintele aşezate în ordinea lor din dicţionar este: 
a. campare, camping, confort, cort; 
b. camping, campare, confort, cort; 
c. campare, camping, cort, confort; 
d. camping, campare, cort, confort. 
 
8. Cuvântului tabără din textul dat îi pot fi asociate următoarele sensuri: 1. Campare. 2. 
Armată, forţă. 3. Partidă, grupare. 4. Mulţime, cantitate mare. 5. Convoi, grup de care. 
a. 1, 2 şi 3; 
b. numai 3 şi 4; 
c. numai 1; 
d. 1, 2, 3, 4 şi 5. 
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9. Sensul cuvântului echipament din textul dat este: 
a. totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, de încălţăminte şi de accesorii necesare unui excursionist 
pentru a se echipa; 
b. ansamblu de piese, de dispozitive şi de mecanisme, aparţinând unei instalaţii sau unei maşini; 
c. niciunul dintre aceste sensuri; 
d. ambele sensuri. 
 
10. Cuvintele:  camping, cort, sac de dormit: 
a. fac parte din acelaşi câmp lexical; 
b. nu au nicio legătură; 
c. au sensuri apropiate şi forme diferite; 
d. fac parte din aceeaşi familie lexicală. 
 

B. Din miazăzi creşteau nouri, dezvoltându-se spre înălţimea cerului. Un vântişor iute fâlfâi în 
pămătufurile trestiilor; - trecu. Baltă şi stufării rămaseră iar neclintite. Soarele se strânse, balta se 
întunecă şi se zimţui din creţuri fine. În umbra care căzuse deodată peste strălucirea zilei, se întinse 
o linişte mare. Şi se auzi în depărtare sunând ploaia, sau vântul, sau un şuvoi de apă... 

Era ploaia. Venea împotriva noastră ca un păienjeniş. În curând sticli în mărgele oblige. 
Trestiile tresăriră frământându-se. Balta scăpară în bulbuci. Şi pânza de stropi se învălui brusc – 
apoi rămase curgând asupra noastră, călduţă şi totuşi răcoritoare. 

(Mihail Sadoveanu, Ploaie, la Nada Florilor) 
 
11. Fragmentul dat surprinde: 
a. apropierea dimineţii; 
b. sosirea nopţii; 
c. căderea ploii; 
d. sfârşitul verii. 

 
12. Cuvintele subliniate în secvenţa Şi pânza de stropi se învălui brusc – apoi rămase curgând 
asupra noastră, călduţă şi totuşi răcoritoare
a. epitet şi comparaţie; 

. sunt, ca figuri de stil: 

b. epitete; 
c. epitet şi personificare; 
d. personificări. 
 
13. În secvenţa Din miazăzi creşteau nouri, dezvoltându-se spre înălţimea cerului. se conturează: 
a. o imagine artistică vizuală; 
b. o imagine artistică auditivă; 
c. o imagine artistică olfactivă; 
d. o imagine artistică vizuală şi o imagine artistică auditivă.. 
 
14. Primul verb din textul dat este la timpul: 
a. prezent 
b. perfect compus 
c. imperfect 
d. perfect simplu 
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15. Două cuvinte din textul dat obţinute prin derivare sunt: 
a. ploaia şi vântul; 
b. păienjeniş şi vântişor; 
c. brusc şi curgând; 
d. asupra şi răcoritoare. 
 
16. Fac parte din câmpul lexical al naturii toate cuvintele din seria: 
a. miazăzi, nouri, baltă, rămase; 
b. vântul, trestiile, balta, stufării; 
c. vântul, soarele, balta, noastră; 
d. miazăzi, nouri, baltă, mărgele. 
 
17. O propoziţie care conţine o personificare este: 
a. Trestiile tresăriră fremătându-se. 
b. Era ploaia. 
c. În umbra care căzuse deodată peste strălucirea zilei, se întinse o linişte mare. 
d. În curând sticli în mărgele oblige.  
  
18. Sinonimul contextual potrivit pentru neclintite (Baltă şi stufării rămaseră iar neclintite.) 
este: 
a. tari; 
b. hotărâte; 
c. încremenite; 
d. statornice. 

 
19. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului iute (Un vântişor iute fâlfâi în 
pămătufurile trestiilor;) este: 
a. adânc; 
b. greoi; 
c. domol; 
d. rapid. 

 
20. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
a. de-păr-ta-re, dez-vol-tân-du-se, pă-ien-je-niş, în-ăl-ţi-mea; 
b. de-păr-ta-re, de-zvol-tân-du-se, pă-ien-je-niş, brus-c; 
c. de-păr-ta-re, dez-vol-tân-du-se, în-ăl-ţi-mea, brus-c; 
d. de-păr-ta-re, dez-vol-tân-du-se, pă-ien-je-niş, a-su-pra. 
 

C.  
Veniţi la sânul meu cu toţii, 
Copii cu frunţile senine, 
Veniţi să primeniţi izvorul 
Nădejdii mele de mai bine! 
 
Voi sunteţi roua dimineţii 
Ce scânteie neştiutoare 
Că poartă-n ea întreg argintul 
Curat al razelor de soare. 
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Din glasul vostr-un dulce clopot, 
Ce mângâie-un amurg de seară, 
Învaţă sufletul meu, bietul, 
Să creadă-n flori şi-n primăvară. 
 
Şi parcă înţeleg mai bine 
Privighetoarea care cântă... 
Veniţi, veniţi! Mi-atât de dragă 
Zburdălnicia voastră sfântă. 
 
Căci râsul vostru plin, năvalnic, 
Ca unda râului de munte, 
Îmi amuţeşte-ndurerata 
Poveste-a firelor cărunte. 

(Octavian Goga, Copiilor) 
 

21. În strofa a doua numărul verbelor la modul indicativ este de: 
a. trei; 
b. patru; 
c. cinci; 
d. şase. 
 
22. Un cuvânt din textul dat derivat atât cu prefix, cât şi cu sufix este: 
a. sfântă; 
b. zburdălnicia; 
c. neştiutoare; 
d. rază. 
 
23. Versurile  Voi sunteţi roua dimineţii / Ce scânteie neştiutoare sugerează: 
a. puritatea copiilor; 
b. vârsta foarte mică a copiilor; 
c. zburdălnicia copiilor; 
d. lacrimile de fericire ale copiilor dimineaţa. 
 
24. Versul în care se prezintă o însuşire a copiilor este: 
a. La poarta minţii mele reci; 
b. Privighetoarea care cântă...; 
c. Copii cu frunţile senine; 
d. Învaţă sufletul meu, bietul. 

 
25. Versul care conţine o repetiţie este: 
a. Veniţi la sânul meu cu toţii; 
b. Veniţi! Veniţi! Mi-atât de dragă; 
c. Căci râsul vostru plin, năvalnic; 
d. Privighetoarea care cântă...; 
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26. Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului dulce (Din glasul vostr-un dulce 
clopot) este: 
a. îndulcit; 
b. frumuşel; 
c. parfumat; 
d. melodios. 

 
27. Lectura textului C îi transmite cititorului: 
a. regretul omului că nu poate rămâne copil; 
b. bucuria de a fi copil; 
c. regretul pentru trecerea timpului; 
d. ideea că viitorul, speranţa de mai bine sunt copiii. 
 
28. Aspectul din realitate valorificat de Octavian Goga este imaginea: 
a. unui un copil; 
b. timpului; 
c. purităţii copilăriei; 
d. unei privighetori. 
 
29. Următoarea afirmaţie este adevărată: 
a. Textele A şi B prezintă acţiuni pe care le întreprinde omul în natură;   
b. În textele B şi C se utilizează un limbaj expresiv. 
c. Textul C cuprinde descrierea unui peisaj; 
d. În textele B şi C se descriu aspecte din viaţa omului. 
 
30. Reciteşte textele A, B şi C, apoi alege răspunsul corect. 
a. Toate textele date prezintă numai aspecte ale realităţii; 
b. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii, în textul C se modifică realitatea în funcţie de 
imaginaţia autorului; 
c.  Textul A prezintă numai aspecte ale realităţii, textele B şi C aspecte imaginare; 
d. Niciunul dintre cele trei texte nu prezintă aspecte ale realităţii. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A V-A 

Varianta 3 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii  
• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date: 

 
A. Deşerturi 
Puţine locuri de pe Pământ sunt atât de goale şi ostile ca deşertul. Deşerturile sunt suprafeţe 

întinse unde plouă rar, foarte puţin – de obicei sub 100 mm pe an. Precipitaţiile căzute se evaporă 
rapid. Puţine plante pot supravieţui, iar solul nu le poate oferi substanţele de care au nevoie în 
astfel de condiţii. Peisajul este compus din nisip, pietriş şi rocă. Cerul senin şi vegetaţia rară lasă 
solul expus la temperaturi extreme. La Tropice, cerul fără pic de nori creează deşerturi fierbinţi, cu 
temperaturi care în timpul zilei adesea depăşesc 50oC.   Deşertu rile d e la altitudini mari pot fi 
extrem de reci. 

Formele de relief deşertice 
Vânturile puternice, torenţii şi expunerea la temperaturi extreme constituie trăsături specifice 

ale reliefului deşertic. Vântul adună nisipul în dune sau modelează rocile. Torenţii sapă văi de tip 
canion. Căldura deşertului dă naştere substanţelor chimice care sculptează pietrele în forme 
bizare. 

Oazele 
O oază  (oaza este o pungă cu apă) precum Azraq din Iordania este o zonă fertilă din interiorul 

deşertului care se află în apropierea unui izvor. Pot fi întreţinute culturi de curmali, iar locuitorii 
deşertului pot trăi de pe urma cultivării pământului. Oazele artificiale se pot crea prin irigaţii. 

 (articol preluat din Enciclopedia ilustrată a familiei, vol. 5, Colecţiile Cotidianul. Educativa) 
 
 

1. Conform informaţiilor prezentate în text, deşerturile sunt: 
a. o pungă cu apă; 
b. suprafeţe întinse unde plouă rar; 
c. o zonă fertilă; 
d. oaze artificiale. 

 
2. Peisajul deşerturilor este compus din: 
a. nisip, pietriş şi rocă; 
b. vânturi puternice şi torenţi; 
c. vânturi puternice; 
d. torenţi. 

 
3. Precipitaţiile sunt de obicei: 
a. 50oC; 
b. sub 50oC; 
c. peste 100 mm pe an; 
d. sub 100 mm pe an. 
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4. Culturile de curmali cresc într-o oază deoarece: 
a. căldura sculptează pietrele în forme bizare; 
b. zona fertilă se află în apropierea unui izvor; 
c. cerul nu are pic de nori; 
d. plouă rar. 

 
5. Precipitaţiile căzute în deşert: 
a. se evaporă rapid; 
b. se evaporă încet; 
c. se evaporă foarte încet; 
d. nu se evaporă deloc. 
 
6. Deşerturi fierbinţi se găsesc: 
a. la altitudini mari; 
b. la Tropice; 
c. atât la altitudini mari, cât şi la Tropice; 
d. în zonele în care plouă foarte mult. 

 
7. Cuvintele următoare sunt aşezate în ordinea din dicţionar în varianta de răspuns: 
a. solul, supravieţui, substanţe, suprafaţă ; 
b. solul, supravieţui, suprafaţă, substanţe; 
c. substanţe, supravieţui, suprafaţă, solul; 
d. solul, substanţe, suprafaţă, supravieţui. 
 
8. Cuvântul suprafaţă din textul dat poate avea următoarele sensuri: 1. parte exterioară a unui 
corp. 2. întindere delimitată (de teren, de pădure). 3. aparenţă. 
a. 1, 2 şi 3; 
b. 1 şi 2; 
c. numai 2; 
d. 1 şi 3.. 

 

9. Sinonimul cuvântului ostil din textul dat este: 
a. duşmănos; 
b. nefavorabil; 
c. neprietenos; 
d. răutăcios. 

 

10. Cuvântul vegetaţie conţine: 
a. 9 litere şi 9 sunete; 
b. 8 litere şi 9 sunete; 
c. 9 litere şi 8 sunete; 
d. 8 litere şi 8 sunete. 
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B. Bradul cel mândru se înceaţă în munţii Carpaţi! Norii se joacă cu al lui mlădios creştet în 
zefirul ce inundează verdeaţa de la tulpina lui cea nestrămutată. Plopul cel argintuit fâlfâie ale lui 
frunze. Zgomotul vâlcelii face să se auză falnicele sale vărsări în cuprinzătoarele văi şi spumegând 
se prăvăleşte din râpă în râpă până la trufaşul râu. Undele Prahovii coboară toată varietatea 
cerului în adânca prăpastie, şi şerpuind  abia albesc supt o neagră stâncă ce le înghite neîncetat. 
Soarele, ruşinat şi rănit totdeodată de frumuseţea interesantei, bălaiei lune, fuge, neputând sta faţă 
dulceţii acelia (...). 

 (Cezar Bolliac, Înserarea) 
11. În textul dat se prezintă: 
a. un tablou de natură în momentul înserării; 
b. un brad mândru; 
c. fenomene ale naturii; 
d. o întâmplare emoţionantă. 

 
12. În structura soarele, ruşinat şi rănit apare, ca figură de stil: 
a. comparaţia; 
b. inversiunea; 
c. repetiţia; 
d. epitetul. 

 
13. Secvenţa Undele Prahovii coboară toată varietatea cerului în adânca prăpastie. 
a. transmite ideea că cerul se uneşte cu pământul; 
b. prezintă culorile peisajului descris; 
c. sugerează frumuseţea cadrului natural; 
d. indică distanţa pe care o parcurge privitorul pe Valea Prahovei; 

 
14. O propoziţie dezvoltată este: 
a. Plopul cel argintuit fâlfâie ale lui frunze. 
b. Zgomotul vâlcelii face să se auză falnicele sale vărsări în cuprinzătoarele văi şi spumegând se 
prăvăleşte din râpă în râpă până la trufaşul râu. 
c. Undele Prahovii coboară toată varietatea cerului în adânca prăpastie, şi şerpuind  abia albesc 
supt o neagră stâncă ce le înghite neîncetat. 
d. Norii se joacă cu al lui mlădios creştet în zefirul ce inundează verdeaţa de la tulpina lui cea 
nestrămutată. 

 
15. Un cuvânt din textul dat format prin derivare este: 
a. bradul; 
b. cuprinzătoarele; 
c. înghite; 
d. fuge. 
 
16. Cuvântul verdeaţă conţine: 
a. 2 vocale şi 2 semivocale; 
b. 4 vocale; 
c. 3 vocale şi o semivocală; 
d. 4 semivocale. 
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17. Sinonimul contextual pentru cuvântul fâlfâie (Plopul cel argintuit fâlfâie ale lui frunze.) 
este:  
a. loveşte; 
b. scutură; 
c. zguduie; 
d. aruncă. 
 
18. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului mândru (Bradul cel mândru se 
înceaţă în munţii Carpaţi!) este: 
a. modest; 
b. servil; 
c. urât; 
d. umilit. 
 
19. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
a. fru-mu-se-ţea, nor-ii, ne-în-ce-tat, ce-a; 
b. fru-mu-se-ţea, no-rii, neîn-ce-tat, cea; 
c. fru-mu-se-ţea, no-rii, ne-în-ce-tat, cea; 
d. fru-mu-se-ţea, no-rii, ne-în-ce-tat, ce-a. 

 
20. Conţin diftongi toate cuvintele din seria: 
a. mlădios, norii, soarele, toată; 
b. mlădios, cuprinzătoarele, soarele, toată; 
c. norii, cuprinzătoarele, soarele, toată; 
d. norii, cuprinzătoarele, soarele, argintuit.. 
 

C.  
Din caier  încâlcit de nouri 
Toarce mărunt 
Fire lungi de ploaie. 
Fluşturatici fulgi de nea 
s-ar aşeza-n noroi, 
dar, cum li-i silă, 
se ridică iar 
şi zboară să-şi găsească 
cuib de ramuri. 
Vânt şi-i frig, 
iar mugurii  
prea lacomi de lumină 
îşi zgulesc acum 
urechile în guler. 

(Lucian Blaga, Martie) 
 

21. Versul care conţine un cuvânt cu vocale în hiat este: 
a. şi zboară să-şi găsească; 
b. îşi zgulesc acum; 
c. Din caier  încâlcit de nouri; 
d. s-ar aşeza-n noroi. 
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22. Ultimele două verbe din text sunt: 
a. să găsească, zgulesc; 
b. i, zgulesc; 
c. zboară, i; 
d. zboară, să găsească. 
 
23. Fac parte din acelaşi câmp lexical cuvintele din seria: 
a. ploaie, fulgi de nea, vânt, guler; 
b. ploaie, fulgi de nea, urechile, guler; 
c. ploaie, fulgi de nea, frig, urechile; 
d. ploaie, fulgi de nea, vânt, frig. 

 
24. Versul care conţine un epitet este: 
a. urechile în guler; 
b. Vânt şi-i frig; 
c. dar, cum li-i silă; 
d. Fluşturatici fulgi de nea. 
 
25. Versurile: ...mugurii / prea lacomi de lumină sugerează: 
a. trezirea la viaţă a naturii; 
b. lăcomia mugurilor; 
c. o trăsătură de caracter; 
d. un peisaj de iarnă. 
 
26. În versul Din caier încâlcit de nouri se creează: 
a. o imagine olfactivă; 
b. o imagine auditivă; 
c. o imagine dinamică; 
d. o imagine vizuală. 

 
27. Lectura textului C îi trezeşte cititorului: 
a. o stare de indiferenţă; 
b. sentimente de încântare în faţa unui tablou din natură; 
c. regretul că a sosit primăvara; 
d. curiozitatea. 
 
28. Aspectul din realitate valorificat de Lucian Blaga surprinde: 
a. un peisaj de vară; 
b. un peisaj de iarnă; 
c. un peisaj de toamnă; 
d. un peisaj de primăvară. 
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29. În textele B şi C se prezintă: 
a. un peisaj de iarnă;   
b. un peisaj de toamnă; 
c. un cadru natural; 
d. un cadru nocturn. 
 
30. Reciteşte textele A, B şi C, apoi alege răspunsul corect. 
a. Toate textele date prezintă numai aspecte ale realităţii; 
b. Textul A prezintă aspecte ale realităţii, în textele B şi C realitatea este modificată în funcţie de 
imaginaţia autorului; 
c.  Textul C prezintă numai aspecte ale realităţii, textele A şi B aspecte imaginare; 
d. Niciunul dintre cele trei texte nu prezintă aspecte ale realităţii. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A V-A 

Varianta 4 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii  
• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date: 

 
A.  
Sfaturi pentru copii 

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o  
dă Domnul Dumnezeul tău.”(Exodul 20:12) 

1. Ajută-ţi şi ascultă-ţi părinţii. 
2. Bucură-te împreună cu ei. 
3. Explică-le şi cere-ţi scuze când pleci fără să anunţi. 
4. Fii harnic! 
5. Gândeşte ce spui înainte de a spune. 
6. Hainele nu le împrăştia prin toată casa. 
7. Joacă-te, aşa vei da strălucire căminului. 
8. Kilogramul nu este o măsură cu care poţi cântări iubirea. 
9. Nu este frumos să spui „Nu”.  
10. Zâmbeşte! (...) 

(articol preluat de pe http://www.credinta-mea.ro) 
 
1. Conform informaţiilor prezentate în primul paragraf, trebuie: 
a. să mănânci zilnic; 
b. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta; 
c. să zâmbeşti; 
d. să fii harnic. 

 
2. 2. Prima informaţie din textul dat este selectată: 
a. dintr-un manual de limba şi literatura română; 
b. dintr-o emisiune TV; 
c. din Exodul 20:12; 
d. dintr-un articol preluat de pe site-ul www.credinţa-mea.ro. 

 
3. Sfatul care face referire la hărnicia copilului este: 
a. Joacă-te, aşa vei da strălucire căminului.; 
b. Hainele nu le împrăştia prin toată casa.; 
c. Nu este frumos să spui „Nu”.; 
d. Fii harnic!. 
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4. Ajutorul acordat părinţilor şi ascultarea acestora sunt importante deoarece: 
a. părinţii trebuie iubiţi şi respectaţi; 
b. este o condiţie pentru o joacă liniştită; 
c. procedând aşa, copiii nu mai trebuie să-şi scrie temele; 
d. este un mod de a da strălucire familiei. 

 
5. Iubirea poate fi măsurată: 
a. în kilograme; 
b. în fapte bune; 
c. în hainele împrăştiate prin casă; 
d. în jocurile de strategie. 

 
6. Sfaturile prezentate în text au rolul: 
a. de a-i face pe copii să rămână neschimbaţi; 
b. de a-i despărţi pe copii de familie; 
c. de a-i învăţa pe copii să preţuiască familia; 
d. de  a le arăta copiilor ce este rău. 

 
7. Fac parte din familia lexicală a cuvântului a asculta termenii din seria: 
a. ascultare, ascultător, ascultând, ascultat; 
b. ascultare, ascultător, ascultat, neascultător; 
c. reascultare, ascultător, ascultând, ascultat; 
d. ascultător, ascultat, neascultător, ascultând. 
 
8. În enunţul Gândeşte ce spui înainte de a spune. există: 
a. un verb; 
b. două verbe; 
c. trei verbe; 
d. patru verbe. 
 
9. Sensul cuvântului cămin din textul dat este: 
a. sobă joasă, zidită la peretele camerei, cu vatra larg deschisă; 
b. casă părintească; 
c. coş pe unde iese fumul; horn; 
d. toate aceste sensuri. 

 
10. Cuvintele: copii, tata, mama, părinţi: 
a. fac parte din acelaşi câmp lexical; 
b. nu au nicio legătură; 
c. au sensuri apropiate şi forme diferite; 
d. fac parte din aceeaşi familie lexicală. 

 
B. — Oamenii trăiesc greu. Îndură frig, îndură beznă. Sălăşuiesc numai în peşteri. Sunt doar 

pescari şi vânători. Mănâncă fructe din copaci. Eu vreau să-i văd meşteşugari, şi pentru asta au 
nevoie de focul tău, ce se găseşte, zăvorât bine, în Olimp... 

Dar Zeus, mânios pentru ocara îndurată, l-a luat pe Prometeu la goană. 
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— Tu ce gândeşti? Că Zeus e-atât de prost să le dea oamenilor focul? Tu i-ai făcut asemeni 
nouă, şi dacă or avea şi focul, ar fi în stare să se scoale cu armele să mă lovească şi să-mi pierd 
tronul... 

— Eu una ştiu, măreţe Zeus, că oamenii, până la urmă, tot or să capete acest foc... 
— Te-nşeli când crezi că mă îndupleci! a răcnit Zeus, spumegând. Focul acesta e ceresc. 

Oamenii-n vale pot să piară, şi focul tot n-am să ţi-l dau. Eu nu-l trimit jos, pe pământ, decât când 
vreau să pedepsesc făpturile-ţi nesuferite, însă atunci sub chip de trăsnet. Deci du-te, du-te, 
Prometeu, până n-apuc să te lovesc pe tine, cel dintâi, fiindcă m-ai îndârjit destul... 

(Alexandru Mitru, Prometeu aduce oamenilor focul) 
 

11. În fragmentul dat se prezintă: 
a. o discuţie în contradictoriu dintre Prometeu şi Zeus; 
b. o întâmplare din Olimp; 
c. o întâlnire amicală dintre doi zei; 
d. o discuţie între oameni şi Zeus. 

 
12. În structura Focul acesta e ceresc.  apare, ca figură de stil: 
a. epitetul; 
b. personificarea; 
c. comparaţia; 
d. repetiţia. 

 
13. Modul de expunere dominant în textul dat este: 
a. descrierea; 
b. naraţiunea; 
c. dialogul; 
d. monologul. 
 
14. În secvenţa Sunt (…)  pescari şi vânători. predicatul este: 
a. sunt pescari şi vânători; 
b. sunt; 
c. sunt pescari; 
d. sunt vânători. 

 
15. Două cuvinte din textul dat obţinute prin derivare cu sufixe sunt: 
a. nesuferite şi îndârjit; 
b. meşteşugari şi îndârjit; 
c. meşteşugari şi nesuferite; 
d. meşteşugari şi ceresc. 
 
16. Ultimul verb din text este la timpul: 
a. prezent; 
b. imperfect; 
c. mai-mult-ca-perfect; 
d. perfect compus. 
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17. O propoziţie dezvoltată este: 
a. Mănâncă fructe din copaci. 
b. Deci du-te, du-te, Prometeu… 
c. Te-nşeli când crezi că mă îndupleci! 
d. Că Zeus e-atât de prost să le dea oamenilor focul? 
  
18. Sinonimul contextual potrivit pentru cuvântul greu (Oamenii trăiesc greu) este: 
a. grav; 
b. serios; 
c. anevoios; 
d. aspru. 

 
19. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului prost (Că Zeus e-atât de prost să le 
dea oamenilor focul?) este: 
a. deştept; 
b. ager; 
c. înţelept; 
d. isteţ. 
 
20. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
a. în-du-ple-ci, în-dâr-jit, pia-ră, pă-mânt; 
b. în-du-pleci, în-dâr-jit, pi-a-ră, pă-mânt; 
c. în-du-ple-ci, în-dâr-jit, pi-a-ră, pă-mânt; 
d. în-du-pleci, în-dâr-jit, pia-ră, pă-mânt. 
 

C.  
Se scaldă soarele în iaz... 
Un măr sucit de bătrâneţe 
Aruncă-n tren cu mere pădureţe, 
Şi-un cârd de gâşte albe face haz. 

 
S-abat la geam privelişti iuţi 
De cărţi poştale colorate, 
Şi-un deal vărgat se scarpină pe spate 
Cu plugul tras de doi căluţi... 

(Otilia Cazimir, Din fugă) 
 
21. Versul în care nu există niciun cuvânt derivat este: 
a. Se scaldă soarele în iaz...; 
b. Un măr sucit de bătrâneţe; 
c. De cărţi poştale colorate; 
d. Aruncă-n tren cu mere pădureţe. 
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22. La modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana I, numărul singular, verbul a arunca 
are următoarea formă: 
a. aruncam; 
b. am aruncat; 
c. arunc. 
d. aruncai. 
 
23. Versul care nu conţine o personificare este: 
a. Şi-un deal vărgat se scarpină pe spate; 
b. De cărţi poştale colorate, 
c. Se scaldă soarele în iaz... 
d. Şi-un cârd de gâşte albe face haz. 
 
24. Versurile: S-abat la geam privelişti iuţi / De cărţi poştale colorate sugerează: 
a. venirea poştaşului; 
b. năzdrăvăniile unui măr; 
c. un peisaj fragmentar, văzut de la fereastra unui tren în mişcare; 
d. un peisaj de vară. 
 
25. În versul Un măr sucit de bătrâneţe se creează: 
a. o imagine auditivă; 
b. atât o imagine vizuală, cât şi una auditivă; 
c. o imagine olfactivă; 
d. o imagine vizuală. 
 
26. În relaţie cu textul dat, titlul sugerează: 
a. trecerea în galop pe un câmp; 
b. o imagine vizuală dinamică, din timpul unei călătorii; 
c. trecerea rapidă a norilor pe cer; 
d. viteza cu care un plugar îşi lucrează pământul. 
  
27. Lectura textului C îi trezeşte cititorului: 
a. interesul pentru un aspect din realitate; 
b. sentimente de încântare în faţa unui peisaj; 
c. regretul că a sosit toamna; 
d. melancolia. 
 
28. Un aspect din realitate valorificat de Otilia Cazimir surprinde: 
a. imaginea unui poştaş care aduce scrisori; 
b. un peisaj de iarnă; 
c. un peisaj văzut de un călător aflat într-un tren; 
d. imaginea unui ţăran care ară. 
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29. Textele A şi B fac referire la: 
a. peisaje;   
b. interdicţii; 
c. relaţiile specifice vârstei copilăriei; 
d. o stare de armonie cu natura. 
 
30. Afirmaţia corectă apare în varianta: 
a. Toate textele date prezintă numai aspecte ale realităţii; 
b. Textul A prezintă aspecte ale realităţii, textele B şi C modifică realitatea în funcţie de imaginaţia 
autorului; 
c. Textul C prezintă numai aspecte ale realităţii, textele A şi B aspecte imaginare; 
d. Niciunul dintre cele trei texte nu prezintă aspecte ale realităţii. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A V-A 

Varianta 5 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii  
• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date: 

 
A.  Vioara este un instrument muzical cu coarde, la fel ca şi viola, violoncelul şi contrabasul. 

Dinte acestea, vioara are tonurile cele mai înalte. Este formată din patru coarde şi un corp al cărui 
mijloc este scobit, pentru a permite mişcarea liberă a arcuşului. Vioara este ţinută pe umărul stâng, 
iar arcuşul în mâna dreaptă. A apărut în Italia în secolul al XVI-lea, dezvoltându-se din vioara 
medievală şi din alte instrumente. Dimensiunea sa a fost stabilită în secolul al XVII-lea, dar 
inovaţiile din sec. XVIII-XIX i-au crescut intensitatea tonală. Datorită sunetului vioi şi plin de 
strălucire, vioara a fost foarte mult utilizată în muzica occidentală, având cel mai vast repertoriu 
dintre toate instrumentele cu coarde. Începând cu jumătatea secolului al XVII-lea, vioara a devenit 
instrumentul de bază în orchestrele simfonice, astăzi folosindu-se 20-26 de viori; este, de asemenea, 
prezentă în muzica de cameră, precum şi ca instrument solo. Este folosită şi în folclorul muzical din 
multe ţări, fiind numită popular scripcă sau alăută.  
 
*ton - sunet 

(Vioara, Dicţionar Enciclopedic Britannica, vol. 50) 
 

1. Conform informaţiilor prezentate în text, vioara este alcătuită: 
a. dintr-un corp al cărui mijloc este scobit şi trei coarde; 
b. din patru coarde; 
c. dintr-un corp al cărui mijloc este scobit şi două coarde; 
d. dintr-un corp al cărui mijloc este scobit şi patru coarde. 
 
2. Vioara a apărut: 
a. în secolul al XV-lea; 
b. în secolul al XVI-lea; 
c. în secolul al XVII-lea; 
d. în secolul al XVIII-lea. 
 
3. Vioara a devenit instrumentul principal în orchestrele simfonice: 
a. la jumătatea secolului al XVII-lea; 
b. la începutul secolului al XVII-lea;  
c. în secolul al XVI-lea; 
d. la începutul secolului al XVIII-lea. 
 
4. Dintre instrumentele muzicale cu coarde, tonurile cele mai înalte le are: 
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a. viola; 
b. violoncelul; 
c. vioara; 
d. contrabasul. 
 
5. Următoarea afirmaţie nu este corectă: 
a. Dimensiunea viorii a fost stabilită în secolul al XVIII-lea; 
b. Vioara este prezentă în muzica de cameră; 
c. Vioara este folosită în folclorul muzical din multe ţări; 
d. În orchestrele simfonice se folosesc 20-26 de viori. 
 
6. Denumirea populară a viorii este: 
a. violă; 
b. cobză; 
c. liră; 
d. scripcă.  
 
7. Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului vioi (Datorită sunetului vioi şi plin de 
strălucire) este: 
a. bucuros; 
b. fericit; 
c. încet; 
d. alert. 
 
8. Cuvintele ton, arcuş, instrument: 
a. fac parte din aceeaşi familie lexicală; 
b. au sensuri apropiate şi forme diferite; 
c. au sensuri şi forme diferite; 
d. fac parte din acelaşi câmp lexical.  
 
9. Cuvântul acestea conţine: 
a. 7 litere şi 8 sunete; 
b. 7 litere şi 6 sunete; 
c. 7 litere şi 7 sunete; 
d. 6 litere şi 7 sunete. 
 
10. Cuvântul instrument poate avea următoarele sensuri: 1. unealtă, aparat propriu pentru a face 
o anumită operaţie. 2. aparat cu care se produc sunete muzicale. 3. persoană, lucru de care se 
foloseşte cineva pentru a îndeplini o acţiune, a atinge un scop. 
a. 1, 2 şi 3; 
b. numai 3; 
c. numai 1; 
d. numai 2. 

B. Totuşi cunoştea fraza aceea simplă, pe care pianul o repeta fără modulaţii, monoton, egal, 
în timp ce motivul muzical trecea de la violă la vioară, amplu, puternic. Ar fi vrut să urmărească 
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jocul viorilor, dându-şi seama că în el se desfăşura linia principală a bucăţii, dar chemarea 
pianului îl ţinea în loc. Ce sens personal aveau acele acorduri – patru, cinci – care se repetau la 
fel, închise în aceeaşi frază? Vioara le acoperea vibrătoare şi totuşi el le distingea chiar sub acest 
voal melodic suprapus, le aştepta să se limpezească şi pe urmă le regăsea, aceleaşi, simple, egale, 
ca patru pietre albe. 

Închise ochii. Coardele se depărtau cu totul pentru el, nesigure (...): în mijlocul lor, ca în 
mijlocul unui cadru, acordurile pianului vibrau singure, stăpânitoare, fără mister. Le ştia: erau ale 
lui. Le cântase mai de mult, într-o seară de decembrie. 

 
(Mihail Sebastian, Oraşul cu salcâmi) 

11. În textul dat se prezintă: 
a. o vioară, o violă şi un pian; 
b. un concert dintr-o seară de decembrie; 
c. emoţia unui personaj care asistă la un concert; 
d. o modalitate de a face muzică. 
 
12. În structura aceleaşi, (...) ca patru pietre albe apare, ca figură de stil: 
a. personificarea; 
b. comparaţia; 
c. inversiunea; 
d. enumeraţia. 
 
13. O structură prin care se evidenţiază prezenţa umană în textul dat este: 
a. pianul o repeta fără modulaţii; 
b. motivul muzical trecea de la violă la vioară; 
c. acordurile pianului vibrau singure; 
d. Le cântase mai de mult, într-o seară de decembrie. 
 
14. Un verb format prin derivare cu prefix este: 
a. regăsea; 
b. repetau; 
c. distingea; 
d. aştepta. 
 
15. O propoziţie simplă este: 
a. le aştepta; 
b. Închise ochii; 
c. Ar fi vrut; 
d. Le cântase mai de mult, într-o seară de decembrie. 
. 
16. Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului puternic (motivul muzical trecea de 
la violă la vioară, amplu, puternic.) este: 
a. răsunător; 
b. robust; 
c. rezistent; 
d. solid. 
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17. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului nesigure (Coardele se depărtau cu 
totul pentru el, nesigure) este: 
a. limpezi; 
b. ferme; 
c. puternice; 
d. incontestabile. 
 
18. Ultimul verb din textul dat este la timpul: 
a. perfect compus; 
b. imperfect; 
c. perfect simplu; 
d. mai-mult-ca-perfect. 
 

19. Seria care conţine cuvinte aşezate în ordinea din dicţionar este: 
a. modulaţii, monoton, motiv, melodic, mijloc; 
b. modulaţii, monoton, motiv, melodic, mijloc; 
c. melodic, mijloc, modulaţie, monoton, motiv; 
d. mijloc, melodic, modulaţie, monoton, motiv. 
 
20. Seria care conţine cuvinte cu vocale în hiat este: 
a. violă, voal, pietre; 
b. violă, linia, voal; 
c. violă, viorilor, voal; 
d. violă, viorilor, linia. 
 

C. 
E clar, 
Nu pot fi vânător.  
N-am stofă. 
Plec la vânătoare, ţanţoş,  
Încordez arcul cel ager 
Şi observ mirat că seamănă cu o liră.  
Încep să cânt din arc. 

Nu-mi pot reprima acest răsfăţ  
A1 sufletului, 
Marea bucurie a degetelor,  
Mângâind struna. 

Animalele, ciulind urechea, 
Se ţin după mine, cârduri supuse...  
Şi înaintez murmurând din arc,  
Lăsând în urmă o dâră 
De împăcare în natură. 

(Marin Sorescu, A cânta dintr-un arc) 



     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 
 

5 
 

21. Primele două verbe din textul dat sunt: 
a. e, fi; 
b. nu pot, fi; 
c. e, nu pot; 
d. fi, n-am stofă. 
 
22. Verbele din versul Şi înaintez murmurând din arc au următoarele forme la infinitiv: 
a. a înaintat, a murmura; 
b. a înaintat, a murmurat; 
c. a înainta, a murmurat; 
d. a înainta, a murmura. 
 
23. Cuvintele vânător şi vânătoare: 
a. fac parte din aceeaşi familie lexicală şi sunt sinonime; 
b. sunt antonime; 
c. sunt sinonime; 
d. fac parte din aceeaşi familie lexicală. 
 
24. Versurile Încordez arcul cel ager / Şi observ mirat că seamănă cu o liră. / Încep să cânt din 
arc. sugerează: 
a. pasiunea pentru vânătoare; 
b. transformarea arcului în liră; 
c. emoţia vânătorului; 
d. profunzimea unei melodii. 
 
25. Versul care sugerează o stare de fericire este: 
a. Plec la vânătoare, ţanţoş; 
b. Animalele, ciulind urechea; 
c. Marea bucurie a degetelor; 
d. E clar. 
 
26. În versul Încordez arcul cel ager apare, ca figură de stil: 
a. repetiţia; 
b. epitetul; 
c. comparaţia; 
d. enumeraţia. 
 
27. Lectura textului C trezeşte în sufletul cititorului: 
a. bucuria ; 
b. indiferenţa; 
c. tristeţea; 
d. încântarea. 
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28. Un aspect al realităţii valorificat de Marin Sorescu este: 
a. un arc; 
b. un peisaj; 
c. un animal sălbatic; 
d. un concert. 
 
29. Instrumentele muzicale la care se face referire în textele A şi B sunt: 
a. vioara, pianul şi violoncelul;   
b. vioara, viola şi pianul; 
c. vioara, contrabasul şi pianul; 
d. vioara, violoncelul şi viola. 
 
30. Reciteşte textele A, B şi C, apoi alege răspunsul corect: 
a. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii, în textul C se modifică realitatea în funcţie de 
imaginaţia autorului; 
b. Toate textele date fac referire numai la aspecte ale realităţii; 
c. Textul A prezintă numai aspecte ale realităţii, textele B şi C aspecte imaginare; 
d. Niciunul dintre cele trei texte nu valorifică aspecte ale realităţii. 
 
 



Grile de corectare teste Romana – Etapa I 

Clasa a V‐a 

Varianta 1  Varianta 2  Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5

1. d 

2. c 

3. b 

4. a 

5. b 

6. b 

7. d 

8. c 

9. b 

10. a 

11. a 

12. d 

13. c 

14. c 

15. a 

16. c 

17. c 

18. d 

19. c 

20. a 

21. b 

22. d 

23. b 

24. c 

25. d 

26. b 

27. c 

28. c 

29. b 

30. b 

1. b 

2. a 

3. b 

4. d 

5. d 

6. a 

7. a 

8. c 

9. a 

10. a 

11. c 

12. b 

13. a 

14. c 

15. b 

16. b 

17. a 

18. c 

19. c 

20. d 

21. a 

22. c 

23. a 

24. c 

25. b 

26. d 

27. d 

28. c 

29. b 

30. b 

1. b 

2. a 

3. d 

4. b 

5. a 

6. b 

7. d 

8. c 

9. b 

10. a 

11. a 

12. d 

13. a 

14. a 

15. b 

16. c 

17. b 

18. a 

19. c 

20. c 

21. c 

22. b 

23. d 

24. d 

25. a 

26. d 

27. b 

28. d 

29. c 

30. b 

1. b 

2. c 

3. d 

4. a 

5. b 

6. c 

7. b 

8. c 

9. b 

10. a 

11. a 

12. a 

13. c 

14. a 

15. d 

16. d 

17. a 

18. c 

19. c 

20. d 

21. a 

22. d 

23. b 

24. c 

25. d 

26. b 

27. b 

28. c 

29. b 

30. b 

1. d 

2. b 

3. a 

4. c 

5. a 

6. d 

7. d 

8. d 

9. c 

10. a 

11. c 

12. b 

13. d 

14. a 

15. c 

16. a 

17. b 

18. d 

19. c 

20. d 

21. c 

22. d 

23. d 

24. b 

25. c 

26. b 

27. d 

28. a 

29. b 

30. c 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA a V-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date: 

 

A. Mărţişorul este o sărbătoare specific românească care celebrează venirea primăverii. În 

această zi se oferă persoanelor de sex feminin apropiate mărţişoare, ca mici semne de mulţumire. 

Se consideră că mărţişoarele sunt aducătoare de fericire şi noroc. Ele sunt formate în mod 

tradiţional dintr-o fundiţă roşu cu alb – roşu semnificând iarna şi albul primăvara – la care se 

adaugă alte simboluri ale norocului: trifoi cu patru foi, potcoavă, coşar, inimă. Acest simbol este 

purtat la vedere o săptămână sau două.  

Descoperirile  arheologice arată că se celebra prima zi a primăverii încă de acum 8000 de ani.  

Şi pe vremea dacilor simbolurile primăverii erau confecţionate în timpul iernii şi se purtau doar 

după 1 Martie. Mărţişoarele erau atunci pietricele albe şi roşii înşirate pe o aţă. Alte surse arată că 

mărţişoarele constau în monede care erau atârnate de fire subţiri de lână, negru cu alb. Tipul de 

monedă: aur, argint sau bronz indica statutul social. Ele erau purtate pentru a avea noroc şi pentru 

a avea o vreme bună. 

Dacii credeau că aceste amulete aduc fertilitate, frumuseţe şi previn arsurile din cauza 

soarelui. Acestea erau purtate până când copacii începeau să înflorească şi apoi erau atârnate de 

crengile lor. 

(Articol preluat de pe http://www.enciclopedia-dacica.ro) 

 

1. Conform informaţiilor prezentate în text, descoperirile arheologice arată că sărbătoarea 

mărţişorului se celebra: 

a. după 1 Martie, până la sfârşitul anului; 

b. încă de acum 800 de ani; 

c. încă de acum 8000 de ani; 

d. numai pe 1 Martie. 

 

2. Mărţişorul este: 

a. o modalitate de a preveni arsurile soarelui; 

b. o sărbătoare specific românească; 

c. o sărbătoare a dacilor şi a romanilor; 

d. una dintre cele mai cunoscute sărbători ale popoarelor europene. 

 

3. Mărţişoarele sunt confecţionate din: 

a. fire subţiri de lână, alb cu roşu; 

b. fundiţă roşu cu alb şi simboluri ale norocului; 

c. monede; 

d. pietricele albe şi negre. 
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4. În timpul dacilor, mărţişoarele: 

a. erau confecţionate în prima zi de primăvară; 

b. erau considerate aducătoare de ghinion; 

c. se purtau înainte de 1 Martie; 

d. se purtau până la înflorirea copacilor, apoi erau atârnate de crengile lor. 

 

5. Două simboluri ale norocului asociate cu mărţişorul sunt: 

a. crengile înflorite ale copacilor, potcoava;  

b. crengile înflorite ale copacilor, monedele; 

c. pietricelele albe, coşarul; 

d. trifoiul cu patru foi, potcoava. 

 

6. Adjectivele care desemnează culoarea mărţişoarelor, de-a lungul timpului, aşa cum rezultă 

din textul dat, sunt: 

a. alb, roşu, negru; 

b. numai alb şi roşu; 

c. numai alb şi negru; 

d. numai alb. 

 

7. O propoziţie dezvoltată care conţine numerale cardinale este: 

a. Descoperirile  arheologice arată că se celebra prima zi a primăverii încă de acum 8000 de ani; 

b. se purtau doar după 1 Martie; 

c. Acest simbol este purtat la vedere o săptămână sau două.; 
d. trifoi cu patru foi, potcoavă, coşar, inimă. 

 

8. Numeralul ordinal din secvenţa: Descoperirile arheologice arată că se celebra prima zi a 

primăverii încă de acum 8000 de ani. are funcţia sintactică de: 

a. atribut; 

b. complement; 

c. nume predicativ; 

d. subiect. 

 

9. Substantivele din propoziţia Mărţişorul este o sărbătoare specific românească au, în ordine, 

cazul şi funcţia sintactică: 

a. nominativ, subiect; acuzativ, nume predicativ; 

b. nominativ, subiect; acuzativ, complement; 

c. nominativ, subiect; nominativ, nume predicativ; 

d. nominativ, nume predicativ; acuzativ, complement. 

 

10. În secvenţa Mărţişoarele erau atunci pietricele albe şi roşii înşirate pe o aţă. numărul 

substantivelor articulate cu articol hotărât este: 

a. unul; 

b. doi; 

c. trei; 

d. patru. 
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B. Se lăsase seara... Fusese o zi caldă – pentru o zi de primăvară – păsările zburaseră fericite 

dintr-un copac într-altul, pădurea îşi legănase ramurile în boarea transparentă, sălciile 

încercaseră pieptănături noi în oglinda lacului. Râul aţipise puţin, spre după-amiază, apoi, spre 

seară, apele lui se înfioraseră ca de o presimţire... Şi, tot înfiorate ca de o presimţire, animalele 

porniseră mai devreme ca de obicei spre locurile tainice în care îşi aveau culcuşul. Păsările se 

pitiseră în cuiburi. Muntele îşi acoperise creştetul pleşuv cu glugă de nori negri, străbătuţi de 

fulgere albastre... Venea furtuna... 

Ferindu-se din calea furtunii, Luna-Vrăjitoare se-adăpostise dincolo de stratul de cer în care 

împărăţea în nopţile senine... Furtuna o neliniştea. Îi trezea amintiri neplăcute din vremea tinereţii 

ei îndepărtate.  

 (Silvia Kerim, Bunica albă) 

 

11. Textul dat face referire la următoarele elemente ale cadrului natural: 

a. furtuna, animalele, râul, lacul, norii; 

b. pădurea, sălciile, lacul, râul, muntele; 

c. păsările, pădurea, sălciile, lacul, animalele; 

d. seara, luna, pădurea, sălciile, lacul, râul. 

 

12. În structura Râul aţipise puţin, spre după-amiază... apare, ca figură de stil: 

a. enumeraţia; 

b. epitetul; 

c. personificarea; 

d. repetiţia. 

 

13. O structură din textul dat în care apare un epitet asociat muntelui este: 

a. creştetul pleşuv; 
b. fulgere albastre; 
c. glugă de nori; 
d. pădurea îşi legănase ramurile. 

 

14. Secvenţa subliniată din structura: Ferindu-se din calea furtunii, Luna-Vrăjitoare se-adăpostise 

dincolo de stratul de cer în care împărăţea în nopţile senine... Furtuna o neliniştea. Îi trezea amintiri 

neplăcute din vremea tinereţii ei îndepărtate. se referă la:  

a. apariţia lunii pe cerul înstelat; 

b. existenţa mai multor porţiuni de cer acoperite de nori;  

c. frumuseţea nopţii de vară; 

d. timpul îndelungat al existenţei lunii.  

 

15. Substantivele din propoziţia sălciile încercaseră pieptănături noi în oglinda lacului au, în 

ordine, următoarele funcţii sintactice: 

a. complement, subiect, atribut, complement; 

b. subiect, complement, complement, atribut; 

c. subiect, complement, atribut, atribut; 

d. subiect, complement, complement, complement. 
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16. Pronumele din propoziţia: Furtuna o neliniştea. înlocuieşte substantivul: 

a. Luna-Vrăjitoare; 

b. noaptea; 

c. pădurea; 

d. seara. 

 

17. Pronumele personale din propoziţia: Îi trezea amintiri neplăcute din vremea tinereţii ei 

îndepărtate. sunt analizate corect, în ordine, în varianta: 
a. formă accentuată, persoana a III-a, nr. sing, caz genitiv; formă accentuată, persoana a III-a,  

nr. pl., caz nominativ; 

b. formă neaccentuată, persoana a III-a, nr. sing., caz genitiv; formă accentuată, persoana a III-a,  

nr, sing., caz genitiv; 

c. formă neaccentuată, persoana a III-a, nr. sing., caz dativ; formă accentuată, persoana a III-a,  

nr. sing., caz genitiv; 

d. formă accentuată, persoana a III-a, nr. sing., caz dativ; formă accentuată, persoana a III-a,  

nr. sing., caz dativ. 

 

18. În secvenţa Muntele îşi acoperise creştetul pleşuv cu glugă de nori negri. […] Îi trezea 

amintiri neplăcute din vremea tinereţii ei îndepărtate.  există: 

a. cinci adjective; 

b. patru adjective; 

c. şase adjective; 

d. trei adjective. 

 

19. Apar complemente exprimate atât prin substantiv, cât şi prin adverb,  în structura: 

a. Fusese o zi caldă – pentru o zi de primăvară – păsările zburaseră fericite dintr-un copac într-altul; 

b. Râul aţipise puţin, spre după-amiază, apoi, spre seară, apele lui se înfioraseră ca de o presimţire...; 

c. Muntele îşi acoperise creştetul pleşuv cu glugă de nori negri, străbătuţi de fulgere albastre; 

d. Păsările se pitiseră în cuiburi. 

 

20. Cuvântul puţin este adjectiv în enunţul: 

a. A mâncat puţin înainte să plece; 

b. Cu puţin unt, prepari o prăjitură delicioasă; 

c. Spectacolul a durat mai puţin decât ne aşteptam; 

d. Stă puţin la noi, apoi pleacă la munte. 

 

 

C.   

A trecut iarna geroasă,  

Câmpul iată-l înverzit,  

Rândunica cea voioasă 

La noi iarăşi a venit. 

 

Dintr-o creangă-n alta zboară 

Sturzul galben aurit,  

Salutare, primăvară,  

Timp frumos, bine-ai venit! 

Turturelele se-ngână,  
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Mii de fluturi vezi zburând 

Şi pe harnica albină 

Din flori miere adunând. 

 

Cântă cucu-n dumbrăvioară 

Pe copacul înflorit,  

Salutare, primăvară,  

Timp frumos, bine-ai venit! 

  (Vasile Alecsandri, Primăvara)  

 

21. Versul care se referă la un element al cadrului natural şi conţine o interjecţie este: 

a. Câmpul iată-l înverzit; 

b. La noi iarăşi a venit; 

c. Timp frumos, bine-ai venit! 

d. Turturelele se-ngână. 

 

22. Substantivul din versul Timp frumos, bine-ai venit are cazul şi funcţia sintactică: 

a. nominativ, subiect; 

b. nominativ, fără funcţie sintactică; 

c. vocativ, subiect; 

d. vocativ, fără funcţie sintactică. 

 

23. Cuvântul subliniat în versul A trecut iarna geroasă are valoare morfologică de: 

a. adjectiv; 

b. adverb; 

c. interjecţie; 

d. substantiv. 

 

24. Versul care conţine un adjectiv provenit din verb la participiu este: 

a. Din flori miere adunând; 

b. Mii de fluturi vezi zburând; 

c. Pe copacul înflorit; 

d. Şi pe harnica albină. 

 

25. Pronumele personal din secvenţa Rândunica cea voioasă / La noi iarăşi a venit are funcţia 

sintactică de:  

a. atribut; 

b. complement;  

c. nume predicativ; 

d. subiect. 

 

26. Versurile din poezia dată au rimă: 

a. îmbrăţişată; 

b. împerecheată; 

c. încrucişată; 

d. împerecheată şi încrucişată. 
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27. Versurile Dintr-o creangă-n alta zboară / Sturzul galben aurit  conţin: 

a. o enumeraţie;  

b. o personificare; 

c. o repetiţie; 

d. un epitet. 

 

28. Ideea centrală transmisă de textul dat face referire la: 

a. bucuria pe care o provoacă revenirea primăverii; 

b. frumuseţea unui peisaj în care apar numai elemente statice; 

c. succesiunea anotimpurilor pe parcursul unui an; 

d. timpul trecător. 

 

29. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele A şi B fac referire la obiceiuri de primăvară; 

b. Textele A, B şi C se referă la anotimpul primăvara, asociat cu diverse aspecte din realitate; 

c. Textul C prezintă un tablou specific sfârşitului de iarnă; 

d. Textele A şi C prezintă imagini neobişnuite, asociate cu venirea primăverii. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele date fac referire numai la aspecte ale realităţii; 

b. Textul A prezintă numai aspecte ale realităţii, textele B şi C aspecte ale realităţii, recreate de 

imaginaţia autorului; 

c. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii, în textul C se recreează realitatea în funcţie de 

imaginaţia autorului; 

d. Niciunul dintre cele trei texte nu valorifică aspecte ale realităţii. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

CLASA A V-A 

 
 

Citeşte cu atenţie textele care urmează apoi notează în grilă, răspunsul corect la 

întrebările date: 

 

___A.  Aceasta este o poveste despre o carte cu poveşti. Era odată o carte cu poveşti şi cu 

foarte multe desene. Părea cam veche şi ponosită, iar desenele ei erau cam gălbejite şi 

demodate. Ştiţi voi, cu zâne din alea subţiri, Feţi-Frumoşi ca nişte campioni la inele şi 

împăraţi cu barba exagerat de cârlionţată. Toate bazaconiile astea care în general te 

plictisesc. Dar, când te uitai mai atent, îţi dădeai seama că desenele aveau totuşi ceva 

special, ceva cum nu se mai găseşte astăzi. Erau subţiri şi gingaşe ca nişte umbre chinezeşti. 

Omuleţii din ele păreau atât de sinceri, cu ochişorii lor de pui de focă. Până şi zmeii sau 

Muma-Pădurii care pregăteşte otrăvuri, ba chiar balaurii cu n capete aveau ceva fragil, 

delicat, încât ai fi zis că adie sub ochii tăi ca nişte pânze de păianjen. 

Dar cine să mai stea să se uite la carte şi la desenele ei? Fusese alungată în fundul unui 

cufăr, laolaltă cu tot felul de păpuşi cu capul spart, ciorapi rupţi de ţi-ar fi ieşit toate 

degetele prin ei, hăinuţe atât de peticite că n-ai mai fi putut spune ce culoare avuseseră la 

început şi pe care le purtaseră, probabil, de-a lungul timpului, multe generaţii de copii, 

rachete de badminton cu corzile, dacă nu şi cozile rupte şi câte şi mai câte.   

(Caius Dobrescu, Cartea care mirosea urât, în vol. Care-i faza cu cititul?)  
 

1. Textul dat se referă la:  

a. felul în care poate fi citită o carte cu poveşti;  

b. jucăriile unui copil; 

c. locul unde este aruncată o carte cu poveşti; 

d. o carte cu poveşti, ilustrată. 
 

2. Două personaje specifice basmelor menţionate în textul dat sunt: 

a. Făt-Frumos, zmeii;  

b. Muma-Pădurii, omuleţii; 

c. omuleţii, zânele; 

d. păpuşile, împăraţii. 

 

3. Structura care conţine un epitet referitor la felul în care sunt înfăţişaţi împăraţii în cartea 

cu poveşti este: 

a. aveau ceva fragil, delicat;   



2 

b. campioni la inele ; 

c. cu barba exagerat de cârlionţată; 

d. păreau atât de sinceri. 

 

4. În secvenţa Erau subţiri şi gingaşe ca nişte umbre chinezeşti. apar, ca figuri de stil: 

a. comparaţia şi personificarea; 

b. epitetul şi comparaţia; 

c. personificarea şi enumeraţia; 

d. personificarea şi comparaţia. 

 

5. Obiectele din cufărul în care este aruncată cartea cu poveşti sunt prezentate cu ajutorul: 

a. comparaţiei şi al personificării;  

b. enumeraţiei şi al epitetului; 

c. epitetului şi al personificării; 

d. personificării şi al enumeraţiei. 

 

6. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 

a. a-ceas-ta, sub-ţiri, camp-i-oni, plic-ti-sesc, fra-gil; 

b. a-ceas-ta, cam-pi-oni, po-ves-te, fra-gil; 

c. cam-pi-oni, i-ne-le, ex-a-ge-rat, su-bţiri; 

d. pă-puşi, cul-oa-re, pă-ian-jen, su-bţiri. 

 

7. Apar numai cuvinte cu diftongi în seria: 

a. aceasta, foarte, erau, părea; 

b. foarte, astea, zmeii, adie; 

c. părea, uitai, seama, tăi; 

d. tăi, ei, bazaconiile, ciorapi. 

 

8. Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului adie (aveau ceva fragil, delicat, 

încât ai fi zis că adie sub ochii tăi) este: 

a. bat; 

b. dansează;  

c. plutesc; 

d. suflă. 

 

9. Cuvântul subliniat în structura Omuleţii din ele păreau atât de sinceri... este derivat de la 

cuvântul de bază: 

a. om;    c. omuleţ; 

b. omul;    d. omuleţi.  
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10. Verbele din secvenţa ce culoare avuseseră la început şi pe care le purtaseră, probabil, 

de-a lungul timpului, multe generaţii de copii... sunt la modul şi timpul: 

a. indicativ, perfect simplu; 

b. indicativ, imperfect; 

c. indicativ, mai mult ca perfect; 

d. imperativ, prezent.     

 

___B.  A fost odată etc. 

A fost odată un împărat foarte viteaz; toate împărăţiile de prinprejurul împărăţiei sale îi 

cerea sfaturi: atâta era de drept şi înţelept. Când se isca sfadă* între dânşii, la acest 

împărat mergeau mai întâi la judecată şi, cum zicea el, aşa se şi făcea, fiindcă era judecător 

drept şi iubitor de pace. Când fu aproape de bătrâneţe îi dărui Dumnezeu un fecior. Nu se 

poate spune câtă bucurie simţi împăratul când a văzut că dobândi un moştenitor. Toţi 

împăraţii vecini i-au trimis daruri. Ei nu mai puţin se bucurau că vecinul lor, care îi ajuta 

cu sfaturi şi poveţele lui cele de mult folos, a dobândit fecior. 

După ce se mări, îl puse de învăţă carte. El era aşa de silitor, încât se mirau dascălii de 

dânsul cum de învaţă aşa repede. Ceea ce învăţau ceilalţi copii într-un an, el învăţa numai 

într-o săptămână. Ajunsese să nu mai aibă dascălii ce să-i dea să înveţe. Iară tată-său 

scrise carte împărătească la nişte filosofi vestiţi ca să vie să ispitească cu învăţăturile lor pe 

fiul său.  

La curtea acelui împărat se afla pe atunci un vânător vestit; şi, până să vie filosofii cei 

vestiţi, împăratul dete pe fiu-său acestui vânător ca să-l înveţe meşteşugul său. 

După ce veniră filosofii, învăţă şi de la dânşii câte în lună şi în soare. Bucuria tatălui 

său era aşa de mare unde vedea că fiu-său are să fie procopsit*  ca niciunul din fiii de 

împăraţi, încât se uita la dânsul ca la soare. Iară el de ce se mărea d-aia se făcea mai cu 

minte şi mai frumos. În toată împărăţia lui şi a vecinilor lui împăraţi, altă vorbă nu era 

decât de înţelepciunea şi frumuseţea acestui fiu de împărat. 

(Petre Ispirescu, Zâna munţilor) 

 

*sfadă – ceartă;  

procopsit – educat, învăţat 

 

 

11. Două caracteristici ale basmului care se regăsesc în textul dat sunt: 

a. bucuria împăratului la naşterea fiului său şi judecarea certurilor dintre vecinii 

împărăţiei; 

b. înţelepciunea împăratului şi lipsa urmaşilor; 

c. situarea acţiunilor într-un timp vag, neprecizat şi formula iniţială; 

d. trimiterea darurilor şi sfaturile părinteşti. 
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12. Două trăsături ale fiului de împărat care reies din textul citat sunt: 

a. bunătatea şi spiritul justiţiar; 

b. cuminţenia şi vitejia; 

c. frumuseţea şi capacitatea neobişnuită de a asimila cunoştinţe; 

d. vitejia şi capacitatea de a face dreptate tuturor. 

 

13. Fiul împăratului învaţă carte de la: 

a. dascăli şi filosofi; 

b. dascăli şi vânătorul vestit; 

c. tatăl său şi dascăli; 

d. vânătorul din împărăţia tatălui. 

 

14. Structura învăţă şi de la dânşii câte în lună şi în soare se referă la:  

a. capacitatea fiului de împărat de a-şi depăşi dascălii;  

b. frumuseţea cadrului natural;   

c. frumuseţea fiului de împărat; 

d. multitudinea cunoştinţelor dobândite de feciorul de împărat.  

 

15. Substantivele din secvenţa Ceea ce învăţa ceilalţi copii într-un an, el învăţa numai într-o 

săptămână.au, în ordine, următoarele funcţii sintactice: 

a. complement, complement, atribut;  

b. complement, subiect, complement; 

c. subiect, atribut, complement;  

d. subiect, complement, complement. 

 

16. Pronumele personale din secvenţa Ei nu mai puţin se bucurau că vecinul lor, care îi 

ajuta cu sfaturi şi poveţele lui cele de mult folos, a dobândit fecior. au, în ordine, 

următoarele cazuri: 

a. dativ, genitiv, dativ, genitiv;  

b. nominativ, genitiv, acuzativ, genitiv; 

c. nominativ, genitiv, dativ, genitiv; 

d. nominativ, dativ, acuzativ, genitiv. 

 

17. În secvenţa În toată împărăţia lui şi a vecinilor lui împăraţi, altă vorbă nu era decât de 

înţelepciunea şi frumuseţea acestui fiu de împărat. atributele sunt exprimate prin: 

a. adjectiv, pronume personal şi substantiv comun; 

b. adjectiv şi pronume personal; 

c. adjectiv şi substantiv comun; 

d. pronume personal şi substantiv comun 
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18. Antonimul adjectivului subliniat din structura La curtea acelui împărat se afla pe atunci 

un vânător vestit este: 

a. necunoscut;  

b. renumit; 

c. ştiut; 

d. viteaz.  
 

19. Adjectivele din secvenţa fiindcă era judecător drept şi iubitor de pace. au funcţia 

sintactică de: 

a. atribut; 

b. complement; 

c. nume predicativ; 

d. atribut, respectiv nume predicativ. 
 

20. Predicatul din secvenţa fiu-său are să fie procopsit este:   

a. are să fie; 

b. are; 

c. are să fie procopsit; 

d. să fie procopsit. 

 

___C. 
Aşezat la gura sobei noaptea pe când viscoleşte 

Privesc focul, scump tovarăş, care vesel pâlpâieşte. 

Şi prin flacăra albastr-a vreascurilor de aluni 

Văd trecând în zbor fantastic a poveştilor minuni. 
 

Iată-o pasăre măiastră prinsă-n luptă c-un balaur; 

Iată cerbi cu stele-n frunte care trec pe punţi de aur; 

Iată cai ce fug ca gândul; iată zmei înaripaţi 

Care-ascund în mari palaturi mândre fete de-mpăraţi. 
 

Iată pajuri năzdrăvane care vin din neagra lume,  

Aducând pe lumea albă feţi-frumoşi cu falnic nume; 
Iată-n lacul cel de lapte toate zânele din rai... 
Nu departe stă Pepelea, tupilat în flori de mai. 
................................................................................... 
   (Vasile Alecsandri, La gura sobei) 

 

 

21. Cuvântul subliniat în versul Privesc focul, scump tovarăş, care vesel pâlpâieşte. are 
valoarea morfologică şi funcţia sintactică: 
a. adjectiv, atribut; 
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b. adverb, complement; 
c. adverb, atribut; 
d. substantiv, complement. 

 

22. Cuvântul subliniat în versul Iată pajuri năzdrăvane care vin din neagra lume are o 
valoare morfologică diferită de cea din text în enunţul: 
a. Culoarea neagră a rochiei o face elegantă.  
b. Negrul este o culoare interesantă. 
c. Noaptea neagră s-a lăsat peste lume. 
d. Sunt multe rochii negre în vitrina magazinului. 

  

23. Versul care conţine un adjectiv provenit dintr-un verb derivat, la participiu, este:  
a. Iată-o pasăre măiastră prinsă-n luptă c-un balaur; 
b. Iată cai ce fug ca gândul; iată zmei înaripaţi; 
c. Nu departe stă Pepelea, tupilat în flori de mai. 
d. Privesc focul, scump tovarăş, care vesel pâlpâieşte. 

 

24. Repetiţia interjecţiei Iată din textul dat: 
a. creează o muzicalitate aparte a textului; 
b. sugerează trăirile cititorului; 
c. evidenţiază elementele specifice lumii basmului pe care le imaginează poetul; 
d. redă sentimentele poetului.  

 

25. Versurile din poezia dată au rimă: 
a. îmbrăţişată; 
b. împerecheată; 
c. încrucişată; 
d. împerecheată şi încrucişată. 
 

26. Versul care conţine un epitet şi se referă la lumea poveştilor este: 
a. Aşezat la gura sobei noaptea pe când viscoleşte; 
b. Nu departe stă Pepelea, tupilat în flori de mai; 
c. Privesc focul, scump tovarăş, care vesel pâlpâieşte;  
d. Văd trecând în zbor fantastic a poveştilor minuni. 
 

27. Legătura dintre lumea reală şi lumea basmului se realizează, în versurile date: 

a. cu ajutorul figurilor de stil şi al elementelor de versificaţie;  

b. prin folosirea unor cuvinte cu sens neobişnuit; 

c. prin intermediul imaginaţiei creatorului, stimulată de jocul flăcărilor;  

d. prin folosirea imaginilor artistice prin care se recreează realitatea. 
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28. Ideea centrală transmisă de textul dat face referire la: 

a. starea de visare a poetului, care îşi imaginează o lume de basm, privind focul din 

sobă; 

b. frumuseţea unui peisaj de iarnă, contemplat din interiorul unei camere; 

c. succesiunea acţiunilor pe care le-ar putea săvârşi un personaj de basm; 

d. trecerea timpului, care trezeşte regretul poetului. 

 

29. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele A, B şi C sunt fragmente din basme; 

b. Textele A şi B sunt fragmente din basme, textul C este un fragment dintr-un basm în 

versuri; 

c. Textul C prezintă un tablou specific iernii; 

d. Textele A, B şi C fac referire la personaje specifice basmului. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele date fac referire numai la aspecte ale realităţii; 

b. Textul A prezintă aspecte din realitate, textele B şi C aspecte ale realităţii, recreate de 

imaginaţia autorului; 

c. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii, în textul C se transfigurează realitatea în 

funcţie de imaginaţia autorului; 

d. Niciunul dintre cele trei texte nu valorifică aspecte ale realităţii. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

 CLASA  A V-A 
 

 

 

Răspunsuri corecte: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

d a c b b b c c a c c c a d d 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

b a a a c b b b c b d c a d b 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a V-a 

Varianta 1 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. Care număr, scris cu cifre romane, este cel mai mare? 

a. CD  b. XX  c. LXI  d. XC 

 

2. Suma a două numere naturale este 500. Micşorăm primul număr cu 30 şi mărim al doilea număr cu 50. 

Noua sumă este egală cu: 

a. 580  b. 520  c. 530  d. 480 

 

3. Numărul natural x, diferit de zero, care verifică ecuaţia 5  x : 2 = 2525 este: 

a. 110  b. 11  c. 1010  d. 1001 

 

4. La ce număr am adunat 25 dacă un sfert din rezultat este 25? 

a. 175  b. 100  c. 50  d. 75 

 

5. Suma numerelor consecutive ab  şi ac , scrise în baza zece, este egală cu 113. Produsul numerelor ab  şi 

ac  este egal cu: 

a. 3249  b. 3136  c. 3192  d. 3080 

 

6. Cu ajutorul cifrelor, numărul n = un milion şaizeci şi două de mii doi este: 

a. 1006202  b. 1062002  c. 1060202  d. 1062020 

 

7. Care este cel mai mare număr natural de patru cifre, scris în baza zece, care împărţit la 25 dă câtul de 6 ori 

mai mare decât restul? 

a. 3020  b. 3775 c. 4200 d. 3624 

 

8. Câte numere naturale distincte, formate din câte trei cifre diferite, se pot forma cu elementele mulţimii  

{0; 5; 9}? 

a. 4 b. 12 c. 10 d. 18 

 

9. Pe axa numerelor, punctele A, B, C corespund numerelor naturale 5, 11, respectiv x. Dacă A se află între 

C şi B, atunci suma tuturor valorilor pe care le poate lua x este egală cu: 

a. 4 b. 10 c. 15 d. 30 

 

10. Numărul par ab  este scris în baza zece şi a < b . Câte astfel de numere ab  există?  

a. 13 b. 16 c. 17 d. 24 

 

11. Produsul dintre cifra sutelor şi numărul de sute ale numărului 2507 este egal cu: 

a. 0 b. 5 c. 30 d. 125 
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12. Se consideră şirul 2, 7, 12, 17, … Suma primilor şase termeni ai şirului este: 

a. 80 b. 85 c. 87 d. 97 

 

13. Se consideră şirul 2, 7, 12, 17, … Termenul situat pe locul 2011 este: 

a. 10052 b. 10057 c. 10047 d. 1050 

 

14. Suma a 5 numere naturale consecutive este egală cu 85. Cel mai mare dintre numerele adunate este:  

a. 23 b. 18 c. 21 d. 19 

 

15. Un elev are 300 de lei pe care îi cheltuieşte în trei zile astfel: în prima zi cheltuieşte 78 de lei, iar în a 

doua zi cheltuieşte cu 15 lei mai puţin decât în prima zi. În ultimele două zile elevul cheltuieşte: 

a. 141 b. 159 c. 222 d. 224 

 

16. Dintre fracţiile următoare, cea mai mică este: 

a. 
8

1
 b. 

6

1
 c. 

7

1
 d. 

5

1
 

 

17. Divizor al numărului natural 23 este: 

a. 0 b. 3 c. 23 d. 46 

 

18. Propoziţia falsă este: 

a. 0 este multiplu al lui 9 b. 0 este divizor al lui 9  

c. 0 este multiplu al lui 0 d. 1 este divizor al lui 9 

 

19. Fracţia echivalentă cu 
6

4
 este: 

a. 
14

24
 b. 

4

2
 c. 

4

3
 d. 

12

8
 

 

20. Fracţiile 
12

24
 şi 

5

x
 sunt echivalente pentru x egal cu: 

a. 10 b. 12 c. 8 d. 7 

 

21. Calculând 
25

8
 din 20100 se obţine: 

a. 628 b. 672 c. 6030 d. 6432 

 

22. Dacă a – 2b = 7, atunci în relaţia x + 3a – 6b = 30, x este egal cu: 

a. 8 b. 7 c. 10 d. 9 

 

23. Rezultatul calculului 395  877 + 123  395 este: 

a. 39500 b. 395000 c. 396500 d. 390000 

 

24. Fie mulţimile A = x  N | 2  x  4} şi B = {x  N | 5 < 2x – 1 < 11}. Mulţimea ( A    B )  \  ( A    B )  

este:  

a. 2,3,5} b. 2,3,4} c.  d. 2,3,4,5} 

 

25. Media aritmetică a două numere naturale este 2010. Unul dintre numere este cel mai mare număr natural 

par format din trei cifre. Celălalt număr este: 

a. 1012 b. 3022 c. 3020 d. 1519 
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26. Ana şi Dan sunt fraţi. Suma vârstelor celor doi fraţi este 41 de ani. În urmă cu 10 ani vârsta lui Dan era 

jumătate din vârsta Anei. Acum vârsta lui Dan este de: 

a. 24 ani b. 17 ani c. 15 ani d. 13 ani 

 

27. Rezultatul calculului: [(41
2
 – 82 + 1) : 8 : 5 – 5 – (2

6
 – 2

5
 + 2

2
 – 2

0
)]

2010
 este: 

a. 0  b. 1 c. 35 d. 2010 

 

28. Rezultatul calculului     
1 2 3 32 3
4 5 4 5

 este:  

a. 
20

23
 b. 6 c. 7 d. 

20

25
 

 

29. x1  şi 2x  sunt numere scrise în baza zece, iar fracţia 
67

21 xx 
 este echiunitară. Numărul x

3
 – 5

2
 este: 

a. 5 b. 5
2
 c. 5

3
 d. 10

2
 

 

30. Numerele naturale a, b, c, diferite de zero, îndeplinesc simultan condiţiile: a + b – c = 10 şi a + 2b + 2c = 

= 43. Dacă b este cel mai mic număr posibil, atunci produsul a  b  c este egal cu: 

a. 57 b. 430 c. 510 d. 0 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a V-a 

Varianta 2 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. Numărul scris cu cifre arabe corespunzător numărului CMXCII este: 

a. 1102  b. 992 c. 1002 d. 902 

 

2. În cuvântul COMPER, valoarea unei vocale este 5, iar a unei consoane 3. Care este valoarea sumei 

literelor? 

a. 22  b. 26  c. 18  d. 20 

 

3. Scris cu cifre, numărul douăzeci şi trei de milioane şaptezeci şi trei de mii cincizeci şi şase este: 

a. 23073056  b. 23730056  c. 23703506  d. 23073506 

 

4. Produsul dintre cifra sutelor şi cifra zecilor de mii ale numărului 1 024 320 este: 

a. 0  b. 12  c. 6 d. 8 

 

5. Pentru a < b, ordinea descrescătoare a numerelor , ,aaaa abab ,bbbb baba , scrise în baza zece, este: 

a. babaababbbbbaaaa ,,,  b. bababbbbaaaaabab ,,,   

c. aaaababaababbbbb ,,,  d. aaaaababbababbbb ,,,  

 

6. Dacă suma numerelor ab  şi ba , scrise în baza zece, este egală cu 143, atunci a + b este egal cu: 

a. 8  b. 11 c. 13 d. 14 

 

7. Numărul tuturor numerelor de patru cifre în care cifra zecilor este 1 şi cifra unităţilor este 2 este: 

a. 100  b. 90 c. 99 d. 91 

 

8. Numărul care este cu 240 mai mic decât jumătatea lui 500 este: 

a. 20 b. 10 c. 260 d. 250 

 

9. Suma a două numere naturale este 95. Unul dintre numere este cu 8 mai mare decât jumătatea celuilalt. 

Cele două numere sunt: 

a. 38 şi 57 b. 35 şi 60 c. 37 şi 58 d. 18 şi 77 

 

10. Numărul abc  este scris în baza zece. Rezultatul calculului :abcabc abc  este egal cu: 

a. 1000 b. 1111 c. 1001 d. 11 

 

11. Călin a scris de mână numerele naturale de la 1 la 999. De câte ori a scris cifra zero? 

a. 109 ori b. 99 ori c. 100 ori d. 189 ori 
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12. În şirul a cinci numere naturale consecutive, numărul din mijlocul şirului are valoarea 1023. Suma 

termenilor acestui şir este: 

a. 5025 b. 5005 c. 5035 d. 5115 

 

13. Numărul abcd , scris în baza zece, are suma cifrelor divizibilă cu 9. Restul împărţirii numărului abcd   

la 9 este: 

a. 0 b. 5 c. 6 d. 3 

 

14. Suma numerelor naturale care împărţite la 7 dau câtul 7 este:  

a. 374 b. 354 c. 344 d. 364 

 

15. Într-o familie sunt 4 copii. Acum, suma vârstelor lor este 24 ani. Peste 6 ani, suma vârstelor acestor 

copii va fi: 

a. 48 b. 30 c. 28 d. 52 

 

16. Rezultatul calculului 98 96 94 92 90 88 ... 10 8 6 4           este egal cu: 

 

a. 48 b. 196 c. 108 d. 194 

 

17. Numărul 3 este jumătatea sfertului jumătăţii unui număr natural x. Numărul x este egal cu: 

a. 18 b. 48 c. 24 d. 54 

 

18. Rezultatul calculului 

6
3 21 2 7

: 2 2
5 5 5

 
   

 
 este egal cu: 

a. 2 b. 32 c. 1 d. 36 

 

19. Numerele 9a  şi bc  sunt scrise în baza zece. Numărul fracţiilor subunitare, de forma 
bc

a9
 este egal cu: 

a. 44 b. 45 c. 51 d. 47 

 

20. Într-o tabără erau de două ori mai mulţi băieţi decât fete. Din tabără pleacă 14 băieţi şi vin 28 de fete. 

Astfel numărul băieţilor devine egal cu numărul fetelor. Iniţial, numărul total al copiilor din tabără a fost de: 

a. 63 b. 144 c. 126 d. 77 
 

21. Fie mulţimile A =  ab  ab  este pătrat perfect, scris în baza zece şi B =  cd  cd  este cub perfect, scris 

în baza zece. A B   

a.  b. 64 c. 16 d. 81 
 

22. Mulţimea A are 8 elemente, mulţimea B are 12 elemente, iar reuniunea lor are 15 elemente. Intersecţia 

mulţimilor A şi B are: 

a. 10 elemente b. 20 elemente c. 5 elemente d. 8 elemente 
 

23. Suma 18 25 32 ... 151S       este egală cu: 

a. 1403 b. 1697 c. 1699 d. 1690 

 

24. Cu ce număr natural trebuie înmulţit 
2

1
 pentru a obţine 3? 

a. 6 b. 
6

1
 c. 

3

1
 d. 3 
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25. Numerele naturale a, b, c îndeplinesc simultan condiţiile:  2a + 3b + 6c = 87 şi 8a + 7b + 4c = 143. 

Suma b + 4c este: 

a. 54 b. 23 c. 41 d. 37 

 

26. Media aritmetică a două numere naturale este 72, iar unul din ele este 80. Celălalt număr este: 

a. 68 b. 64 c. 72 d. 60 

 

27. Pe axa numerelor, punctelor A, B, C, D, în această ordine, le corespund numerele 1, 5, 9, respectiv x. 

Determinaţi valoarea lui x ştiind că lungimea segmentului [CD] este egală cu dublul lungimii segmentului 

[AC]: 

a. 10  b. 14 c. 15 d. 25 

 

28. Tatăl meu are de 3 ori vârsta mea. Peste 15 ani, tatăl meu va avea vârsta dublă faţă de a mea. Ce vârstă 

am eu? 

a. 15 ani b. 10 ani c. 14 ani d. 12 ani 

 

29. Termenul al 90-lea din şirul numerelor impare este: 

a. 89 b. 181 c. 179 d. 91 

 

30. Maşina A produce 1000 de piese în 3 minute, iar maşina B produce 1500 de piese în 4 minute. Câte 

piese produc împreună cele două maşini în 12 minute? 

a. 10000 de piese b. 8500 de piese  c. 9000 de piese d. 11000 de piese 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a V-a 

Varianta 3 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. Anul 2011, scris cu ajutorul cifrelor romane, este: 

a. MMIX  b. MXMI  c. MMI  d. MMXI 

 

2. Pisicile dorm 
3

2
 din timp. Câte ore dorm ele în 12 ore? 

a. 8 ore  b. 6 ore c. 4 ore d. 9 ore 

 

3. Fie un pătrat de latură a, un hexagon de latură a, un octogon de latură a, un pentagon de latură a. Care 

figură are perimetrul mai mare? 

 

a.  b.   c. d.  

 

4. Scris cu cifre arabe, numărul douăzeci şi şase de milioane cinci mii trei este: 

a. 26050030  b. 26005003  c. 26005030  d. 26503000 

 

5. Suma dintre cifra care reprezintă sutele de mii şi cifra care reprezintă zecile, în scrierea numărului 8 245 

204 este: 

a. 6 b. 2 c. 8 d. 7 

 

6. Numărul tuturor numerelor de două cifre care se scriu numai cu cifre pare este: 

a. 40 b. 15 c. 30  d. 20 

 

7.  Care dintre numerele 10, 21, 32, 43 este soluţie a inecuaţiei 271 303x  ? 

a. 43  b. 21 c. 32 d. 10 

 

8. O carte costă cu 150 lei mai puţin decât patru cărţi de acelaşi fel. Preţul unei cărţi este egal cu: 

a. 30 lei b. 25 lei c. 50 lei d. 48 lei 

 

9. Câte numere naturale de trei cifre dau acelaşi rest la împărţirea cu 5, 7, respectiv 9? 

a. 4 b. 6 c. 15 d. 0 

 

10. Cifra x pentru care numărul 5438x  se împarte exact la 31 este egală cu: 

a. 2 b. 7 c. 5 d. 6 
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11. Fiind date egalităţile a + 4 = b + 2 = c; d + 2 = 10; c + 2 = d, precizaţi dacă numerele a, b, c, d, în 

această ordine, sunt: 

a. pare consecutive descrescătoare  

b. impare consecutive crescătoare  

c. impare consecutive descrescătoare 

d. pare consecutive crescătoare 

 

12. Aflaţi suma a 10 numere impare consecutive, ştiind că al şaptelea este 113. 

a. 1000 b. 1100 c. 1010 d. 1110 

 

13. Suma a 10 numere naturale diferite este 45. Produsul acestor numere va fi: 

a. 1 107 000 b. 0 c. 14 107 800 d. 150 000 000 

 

14. Se dau următoarele puncte pe axa numerelor: A(53), B(115), C(189) şi D(275). Stabiliţi lungimea  

AD – BC. 

a. 148 b. 164 c. 124 d. 154 

 

15. Rezultatul calculului 24 + [5  340 – 5(421 – 1111 : 11)]  3 – 237 este: 

a. 245 b. 235 c. 135 d. 145 

 

16. O societate comercială a cheltuit într-o zi 18950 lei, iar în următoarea zi a cheltuit cu 1715 lei mai mult. 

Suma cheltuită în cele două zile, rotunjită la mii, este egală cu: 

a. 20670 lei b. 20000 lei c. 20700 lei d. 40000 lei  

 

17. Valoarea lui x din egalitatea 7 – [5200 : 13 – 5(360 – 2x)] : 20 = 2 este: 

a. 175 b. 50 c. 200 d. 150 

 

18. La un concert s-au vândut 200 de bilete la preţul de 4 lei şi respectiv de 6 lei biletul, încasându-se în 

total 980 de lei. Numărul biletelor de 4 lei a fost de: 

a. 110 b. 100 c. 90 d. 120 

 

19. În calendar, o lună are exact trei duminici cu număr par. În ce zi a săptămânii cade data de 19? 

a. luni b. miercuri c. marţi d. vineri 

 

20. Cel mai mare număr ab , scris în baza zece, care este mai mare cu 36 decât ba  este egal cu: 

a. 96 b. 84 c. 95 d. 98 

 

21. Determinaţi numărul fracţiilor de forma 
yx

xy

3

48
, ştiind că ele se simplifică cu 18. 

a. 4 b. 6 c. 3 d. 1 

 

22. Rezultatul calculului 
12 1212 121212

16 1616 161616
   este: 

a. 
3

1
4

 b. 
64

1
2  c. 

16

1
2  d. 

4

1
2  

 

23. Numărul valorilor lui n  N pentru care avem 1
54

3

7

1





n
 este: 

a. 4 b. 5 c. 3 d. 6 
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24. Dacă  A = 5k + 2; 5k + 3; 5k + 7; 5k + 8| k  N} şi B = {n
2
 | n  N}, atunci A    B  este:  

a. 5k + 2; 5k + 3} b.   

c. 5k + 2; 5k + 8} d. 5k + 7} 

 

25. Se dau mulţimile A  = n  N    2
n–1

 < 3 < 2
n+1

} şi B  = {m  N  m divide pe 12. Numărul 

elementelor mulţimii A    B  este: 

a. 0 b. 1 c. 3 d. 2 

 

26. Mama, tata şi fiul au împreună 67 de ani. Ştiind că mama şi tata au împreună 63 de ani, iar mama şi fiul 

au împreună 33 de ani. Aflaţi vârsta mamei. 

a. 23 ani b. 24 ani c. 29 ani d. 26 ani 

 

27. Media aritmetică a trei numere este 28. Primul este cu 4 mai mare decât al doilea, iar media aritmetică 

dintre primul şi al treilea număr este 30. Cel mai mic număr din cele trei este: 

a. 24  b. 16 c. 28 d. 18 

 

28. Florica depune 10 000 lei la bancă. Pentru fiecare 100 lei, banca îi adaugă 40 lei pe an. La sfârşitul a doi 

ani, câţi lei va avea Florica în cont? 

a. 18 000 lei b. 19 600 lei c. 21 000 lei d. 16 200 lei 

 

29. Care este cea mai mare sumă a cifrelor unui număr mai mic ca 208539? 

a. 34 b. 32 c. 42 d. 46 

 

30. Câte numere naturale x cu proprietatea: 1 + 3 + 5 + … + 2009 < x < 2 + 4 + 6 + 8 + … + 2010 sunt 

divizibile cu 2? 

a. 500 b. 501 c. 502 d. 499 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a V-a 

Varianta 4 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. Scrieţi cu cifre romane anul primei uniri realizată de Mihai Viteazul în 1601. 

a. MDIC b. MCDI c. MDCI d. CMDI 

 

2. În cuvântul PARALELA, valoarea unei vocale este 5, iar a unei consoane 3. Care este valoarea sumei 

literelor? 

a. 30 b. 28  c. 35 d. 32 

 

3. Scrieţi cu cifre arabe următorul număr: o sută cinci milioane douăzeci şi trei de mii douăzeci. 

a. 105023020  b. 105203200  c. 105230020  d. 105023200 

 

4. Care este suma elementelor care lipsesc în scăderea următoare? 

61*5

*63*

5*27 

 

a. 20  b. 27 c. 16 d. 18 

 

5. Produsul dintre cifra care reprezintă sutele de mii şi cifra care reprezintă zecile numărului 22023091 este: 

a. 0 b. 6 c. 18 d. 2 

 

6. Câte numere naturale diferite, scrise în baza zece, de forma 21a  există? 

a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 

 

7. Numărul numerelor, scrise în baza zece, de forma baab0  este: 

a. 91  b. 89 c. 90 d. 81 

 

8. Suma dintre cel mai mic număr natural de patru cifre şi cel mai mare număr natural de trei cifre, fiecare 

având cifre distincte este: 

a. 2100 b. 1910 c. 1990 d. 2010 

 

9. Liviu alege un număr şi îl înmulţeşte cu 5. Care dintre următoarele numere nu poate fi răspunsul lui? 

a. 120 b. 675 c. 1805 d. 842 

 

10. Diferenţa dintre suma primelor 100 de numere pare şi suma primelor 100 de numere impare este: 

a. 50 b. 99 c. 0 d. 100 

 

11. Restul împărţirii numărului bcacababc   la 37 este: 

a. 0 b. 1 c. 11 d. 3 
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12. Cifrele 1, 3, 5 şi 8 pot fi aranjate astfel încât să formeze 24 de numere diferite, fiecare de câte 4 cifre 

diferite. Numărul de numere pare dintre acestea este: 

a. 1 b. 6 c. 12 d. 18 

 

13. Se consideră un şir de 5 numere naturale ordonate crescător, fiecare dintre numere este mai mare decât 

precedentul cu acelaşi număr, iar al treilea este 7. Suma celor 5 numere este: 

a. 25 b. 30 c. 35 d. 40 

 

14. Într-o încăpere se află 8 persoane. Fiecare dă mâna cu toţi ceilalţi, câte o singură dată. Câte strângeri de 

mână au loc? 

a. 56 b. 16 c. 32 d. 28 

 

15. Un număr impar de numere consecutive are suma egală cu 77, iar termenul din mijloc este egal cu 11. 

Cel mai mare dintre acestea este: 

a. 14 b. 16 c. 11 d. 13 

 

16. Rezultatul calculului 324523 + 523 – 325423 este egal cu: 

a. 52820 b. 32500  c. 32410  d. 52340 

 

17. Numerele naturale a, b, c îndeplinesc simultan condiţiile: a + b + c = 72 şi a + 3b – 2c = 50. Atunci  

3a + 5b este: 

a. 204 b. 184 c. 194 d. 202 

 

18. Determinaţi triplul lui x din relaţia: 27 : [26 + (6x – 21) : 9] + (13 – 2  2  3) = 2. 

a. 15 b. 12 c. 18 d. 21 

 

19. Suma a cinci numere naturale consecutive este mai mare cu 10 decât produsul primelor cinci numere 

naturale consecutive. Care este numărul din mijloc al şirului de cinci numere adunate? 

a. 3 b. 4 c. 6 d. 2 

 

20. Determinaţi numărul natural y, ştiind că:  

1, 3, x  2, x, y = 0, 3. 

a. 1 b. 3 c. 2 d. 0 
 

21. Fracţia ireductibilă echivalentă cu fracţia 
999988887777

6666...22221111




 este: 

a. 
7

5
 b. 

9

4
 c. 

8

7
 d. 

7

3
 

 

22. Se consideră fracţiile de forma 
1

1





y

x
, unde x, y  1, 2, 3, …, 10. Determinaţi y astfel încât fracţia 

să fie supraunitară şi cea mai mică posibilă. 

a. 7 b. 6 c. 8 d. 5 
 

23. Împărţind numerele 284, 256, 222 la a   obţinem resturile 14, 16, respectiv 12. Numărul a este: 

a. 15 b. 16 c. 40 d. 30 

 

24. Aflaţi un număr natural x, ştiind că 
3

1
 din el adunat cu 

4

1
 din el este cu 10 mai mare decât 

2

1
 din el. 

a. 112 b. 120 c. 124 d. 116 
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25. Rezultatul calculului [3
4
 : 3

2
 – 5

4
 : 5

3
 + (3  2)

2
 : 9] : 2

2
 + 0

23
 este: 

a. 0 b. 1 c. 2 d. 4 

 

26. Suma a şapte numere naturale distincte nenule este egală cu 28. Restul împărţirii produsului acestor 

numere prin 2000 este: 

a. 0 b. 520 c. 1040 d. 380 

 

27. Media aritmetică a trei numere naturale pare consecutive este 24. Cel mai mare dintre cele trei numere 

este: 

a. 26  b. 24 c. 22 d. 28 

 

28. Într-o familie sunt 4 copii. Suma vârstelor lor acum este de 20 de ani. Peste 5 ani, suma vârstelor lor va 

fi de: 

a. 15 ani b. 12 ani c. 14 ani d. 40 ani 

 

29. Câte numere naturale mai mici decât 100 au exact trei divizori naturali? 

a. 0 b. 1 c. 4 d. 2 

 

30. Câte numere naturale sunt cuprinse între 2
704

 şi 2
708

? 

a. 5  2
704

 b. 15  2
704

 – 1 c. 15  2
704

 d. 3  2
704

 –
 
1 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a V-a 

Varianta 5 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. Anul naşterii poetului neamului, Mihai Eminescu, este 1850. Scris cu cifre romane acest an este egal cu: 

a. MDCCCXCIX  b. MDLXXXIX  

c. MDCCCXCIXX d. MDCCCL 

 

2. Rezultatul calculului 20000 12753 753   este egal cu: 

a. 13506 b. 8000  c. 6494 d. 8100 

 

3. Care este suma numerelor pare consecutive cuprinse între 8 şi 58? 

a. 792  b. 812  c. 752  d. 802 

 

4. Numărul elementelor mulţimii literelor din care sunt alcătuite cuvintele: copil, mama, creion, tata, vişin, 

prun este: 

a. 18  b. 20  c. 14 d. 16 

 

5. Aflaţi numărul întreg de zeci din optzeci de mii. 

a. 80 de zeci b. 8000 de zeci c. 800 de zeci d. 8 zeci 

 

6. Scrieţi cu ajutorul cifrelor arabe numărul şase milioane patru sute douăzeci şi una de mii o sută patruzeci. 

a. 64020140 b. 6412140 c. 6421140 d. 6420141 

 

7. Numărul tuturor numerelor de trei cifre care se scriu numai cu cifre pare este: 

a. 80  b. 20 c. 60 d. 100 

 

8. Media aritmetică a trei numere este 45. Primul număr este 21 şi al doilea 63. Al treilea număr este egal cu: 

a. 51 b. 48 c. 53 d. 50 

 

9. Câte pătrate perfecte nenule mai mici decât 2000 există? 

a. 51 b. 45 c. 44 d. 49 

 

10. Înmulţim între ele cinci numere naturale consecutive. Ultima cifră a produsului lor este: 

a. 9 b. 4 c. 0 d. 5 

 

11. Fie a, b, c trei numere naturale. Determinaţi 3a + 5b – 2c, ştiind că a + b = 7 şi b – c = 10. 

a. 27 b. 38 c. 52 d. 41 
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12. Calculaţi suma primilor unsprezece termeni ai şirului 1, 4, 7, 10, … 

a. 176 b. 164 c. 204 d. 184 

 

13. Se consideră şirul 1, 5, 9, 13, … Câţi dintre termenii şirului sunt mai mici decât 150? 

a. 40 b. 38 c. 37 d. 41 

 

14. Fie mulţimile A = 1, 2, 3, …, 2010 şi B = 1944, 1946, 1948, …, 2210. Numărul elementelor 

mulţimii A  B este egal cu: 

a. 40 b. 38 c. 34 d. 36 

 

15. Rezultatul calculului: 32  5
3
  + 10 + (9  8 – 8  7)  10] este: 

a. 1430 b. 1360 c. 1530 d. 1260 

 

16. Pe o axă sunt fixate punctele A, B, C, D ca în figura de mai jos. 

 

 

Dacă M este mijlocul segmentului AB şi N este mijlocul segmentului CD, atunci lungimea segmentului MN 

este: 

a. 115 b. 105  c. 125 d. 110 

 

17. Câte numere de 4 cifre există, ştiind că în fiecare număr apare exact de trei ori cifra 1? 

a. 36 b. 35 c. 40 d. 38 

 

18. Dublul numărului x din egalitatea: 4  [(3 + x) : 9 + 7] – 32  2 = 8 este: 

a. 15 b. 42 c. 30 d. 84 

 

19. Propoziţia falsă este: 

a. Orice număr natural este par sau impar      

b. 1 este divizor al lui 43  

c. 0 este multiplu al lui 0  

d. 0 este divizor al lui 12 

 

20. Câte pagini are o carte dacă pentru paginarea ei s-a folosit cifra 7 de 37 de ori? 

a. 269 b. 148 c. 218 d. 178 

 

21. Numărul divizorilor naturali ai numărului 100 este egal cu: 

a. 9 b. 8 c. 7 d. 6 

 

22. O carte conţine 216 pagini a câte 32 de rânduri. Câte pagini ar conţine cartea dacă pe fiecare pagină ar fi 

24 de rânduri? 

a. 240 b. 320 c. 288 d. 332 

 

23. Se consideră mulţimea A = 2
101

  5
100

 + 7. Câte pătrate perfecte conţine mulţimea A? 

a. 114 b. 64 c. 84 d. 0 

 

24. Ştiind că x, y, z sunt cifre în baza zece şi că x  y  z = 21, câte numere de forma xyz  există? 

a. 2 b. 3 c. 6 d. 9 

 

25. Doi brutari fac 200 de pâini în 2 ore. Câţi brutari vor face 500 de pâini în 5 ore? 

a. 4 b. 2 c. 5 d. 6 

 

A(30) B(80) C(160) D(180) 
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26. Se dă următoarea corespondenţă între două şiruri: 

99979593...7531

1357...93959799

  

Ce număr îi corespunde lui 55? 

a. 45 b. 65 c. 53 d. 51 

 

27. Am o sumă de bani. Dublez această sumă şi iau din ea 200 lei. A doua oară dublez suma rămasă şi iau 

200 lei şi nu mai rămâne nimic. Care a fost suma iniţială? 

a. 10 b. 100 c. 175 d. 150 

 

28. Florica este a 17-a elevă dacă se numără elevii scrişi în catalog de la început şi tot a 17-a elevă dacă se 

numără de la sfârşit. Câţi elevi sunt în clasa în care învaţă Florica? 

a. 34 b. 35 c. 33 d. 32 

 

29. Un călător parcurge distanţa de la A la B în 10 zile, iar altul în 15 zile. Peste câte zile se vor întâlni cei 

doi dacă pornesc simultan din cele două localităţi unul către celălalt? 

a. 5 b. 6 c. 7 d. 4 

 

30. Câte numere de forma 834xy , scrise în baza zece, îndeplinesc condiţia: 34567 < 834xy  < 34789? 

a. 23 b. 21 c. 18 d. 25 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – MATEMATICĂ 

CLASA  a V-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 Bifaţi în grila de concurs singurul răspuns corect  

 

 

1. Fracţia reprezentată de partea haşurată din desen este: 

 
 
 
 
 
 

A. 
6

4
 B. 

6

5
 C. 

6

3
  D. 

6

2
 

 

2. Numărul treisprezece zecimi de cincizeci şi nouă de ori este reprezentat de fracţia: 

A. 
10

862
 B. 

10

673
 C. 

10

59
  D. 

10

767
 

 

3. Numărul fracţiilor de forma 
b

a
, unde a şi b sunt numere naturale prime distincte cuprinse între 10 şi 20, 

este: 

A. 16 B. 12 C. 6 D. 8 

 

4. Valoarea minimă a numărului natural x, pătrat perfect, pentru care fracţia 
12

23

x
este subunitară este: 

A. 16 B. 12 C. 9 D. 4 

 

5. Fie mulţimile 
1

5

n
A n este fracţie supraunitară

 
  
 

,
7

20

n
B n este fracţie subunitară

 
  
 

.  

     Mulţimea A B  este:     

A. {0, 1, 2, ..., 6} B. {5, 6, 7, ..., 12} C. {0, 1, 2, ..., 12} D. {3, 4, ..., 9} 

 

6. Se aruncă un zar, iar numărul de puncte obţinut pe faţa de sus a zarului se scrie ca numărător al unei 

fracţii. Se aruncă din nou zarul, iar numărul obţinut pe faţa de sus a zarului se scrie ca numitor al fracţiei. 

Numărul fracţiilor cu numitorul diferit de 1,ireductibile, astfel obţinute este egal cu: 

A. 22 B. 36 C. 27 D. 17      

 

7. Un robinet umple un bazin în 12 ore. Numărul robinetelor, cu acelaşi debit ca cel al primului, care  

ar umple bazinul într-o oră este egal cu: 

A. 6 B. 20 C. 24 D. 12 
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8. Considerăm tabloul infinit 

.....................

...
3

6

3

5

3

4

3

3

3

2

3

1

...
2

6

2

5

2

4

2

3

2

2

2

1

...
1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

 

Fracţia aflată pe linia 10, coloana 9 este: 

A. 
10

9
 B. 

9

10
 C. 

9

9
 D. 

10

10
 

 

9. Fracţia 
ba 34

42


 este echiunitară, iar suma 3a + 4b este pătrat perfect. Perechea (a, b) este egală cu: 

A. (9, 2) B. (6, 6) C. (0, 14) D. (3, 10) 

 

10. Dacă  a = 
99

1
99...

3

1
3

2

1
21   şi b = 

1 2 98
...

2 3 99
   , atunci suma a + b este egală cu: 

A. 5050 B. 5051 C. 5048 D. 5049 

 

11. Fie , ,a b c  astfel încât 
4

7

1

1

1

1

1

1








 cba
. Valoarea sumei S =

c

c

b

b

a

a







 111
 este: 

A. 
7

4
 B. 

5

4
 C. 

4

5
 D. 1         

   

12. Calculaţi a + b, unde: 

a = 
1 1 1 1

1 1 1 ... 1
2 3 4 100

       
              

       
 

b = 
1 1 1 1

1 1 1 ... 1
2 3 4 100

       
              

       
 

A. 198 B. 100 C. 200 D. 150 

 

13. Aflaţi necunoscuta x din ecuaţia  
7 5 2

18 18 18 18

x
   . 

A. 
10

18
 B. 14 C. 

14

18
 D. 10 

 

14. Fie a, b, c cifre nenule şi distincte. 
10010

ba
x  , 

10010

cb
y  , 

10010

ac
z   şi  A = x + y + z.  

 Dacă a + b + c = 12, atunci valoarea celui mai mic număr natural nenul n astfel încât n A  este:  

A. 100 B. 25 C. 33 D. 10 

 

15. Scrisă sub formă de fracţie zecimală suma S = 6  102 + 7  10 + 1 + 
5

1 9

10 10
  va fi: 

A. 671,0109 B. 671,109 C. 671,10009 D. 671,1009 
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16. Considerăm toate numerele zecimale periodice simple de forma )(,0 abcd , cu a, b, c, d distincte  

din mulţimea {1, 2, 3, 4}. Suma acestor numere este: 

A. 
3

20
 B.

7

30
 C. 

3

23
 D. 

3

19
 

 

17. Calculaţi: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009,001 ... 1 0,001

999 1000 998 999 997 998 3 4 2 3 2

            
                         
            

  

A. 2,10 B. 2,01 C. 2,001 D.  0,2 

 

18. Rezolvaţi ecuaţia  2 3 4 5 60,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1x      
 

 obţinând pentru x:  

A. 1 B. 10                   C. 0,1                    D. 100 

 

19. Fie fracţia 
60

7 n
, n  N. Valoarea minimă a numărului natural n pentru care fracţia se transformă în 

număr zecimal cu un număr finit de zecimale va fi: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

 

20. Media aritmetică a cinci numere este 1, iar media aritmetică a trei dintre acestea este tot 1. Care va fi 

media aritmetică a celorlalte două? 

A. 2 B. 3 C. 1 D. 0 

 

21. Gabriel are trei note la matematică a căror medie este 6. El mai obţine la o lucrare scrisă nota 10.  

Ce medie va avea Gabriel la matematică? 

A. 7 B. 8 C. 7,50 D. 6,75 

 

22. Fracţia de forma 
dc

ab

5

7
 care se simplifică prin 18 este: 

A. 
950

700
 B. 

958

702
 C. 

956

700
 D. 

954

702
 

 

23. Câte triunghiuri echilaterale se pot număra în figura alăturată: 

 

 

 

 

 

 

 

A. 27 B. 16 C. 24 D. 32 

 

24. Precizaţi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat:  

 

 

 

 

 

A. 9 B. 15 C. 12 D. 18 
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25. De pe peretele din baie au căzut nişte plăci de faianţă. Numărul plăcilor căzute este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 7 B. 9 C. 11 D. 15 

 

26. Numărul de pătrate care sunt în desenul de mai jos este de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 9 B. 10 C. 12 D. 8 

 

27. Avem 400 de cubuleţe de latură 1. Folosind cât mai multe dintre ele, construim un cub mare.  

Câte cubuleţe rămân nefolosite? 

A. 57 B. 64 C. 32 D. 27 

 

28. Într-un săculeţ sunt bile roşii şi bile albe care cântăresc în total 100 g. Fiecare bilă roşie cântăreşte 5 g, 

iar fiecare bilă albă cântăreşte 7 g. Câte bile albe sunt în săculeţ?  

A. 12 B. 16 C. 10 D. 6             

 

29. Câte drepte diferite se pot duce prin 6 puncte dacă oricare trei dintre acestea sunt necoliniare? 

A. 12 B. 11 C. 16 D. 15 

 

30. De-a lungul unui gard sunt 12 pomi fructiferi. Numărul fructelor în oricare 2 pomi vecini diferă cu 1.  

Se culeg toate fructele din toţi pomii. Care este numărul posibil de fructe culese? 

A. 4217 B. 131 C. 414 D. 4571 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      



GRILA DE RASPUNSURI CONCURSUL COMPER
ETAPA A II-A, ANUL SCOLAR 2010 - 2011

Nr.
intrebare a b c d Punctaj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – MATEMATICA 

 CLASA  A V-A 
 

 
1. Fracţia ireductibilă reprezentată de partea haşurată din desen este: 

 

 

 

  

 

 

a.
1

3
 b. 

8

24
 c. 

2

6
 d. 

12

4
 

 

2. Numărul format din 479 sutimi, 2 miimi şi 5 zecimi de miimi scris sub formă de fracţie 

zecimală este 

a. 47,925 b. 0,47925 c. 479,25 d. 4,7925  

 

3. Se consideră şirul 
1 3 7 15

; ; ; ; ...
3 5 9 17

 Fracţia aflată pe poziţia 100 în şir este:  

a. 
75

75

8 1

8 1




 b. 

50

50

4 1

4 1




 c. 

99

99

2 1

2 1




 d. 

26

26

16 1

16 1




 

 

4. Considerăm tabloul infinit 

1

1

2 1

1 2

3 2 1

1 2 3

4 3 2 1

1 2 3 4

... ... ... ... ...

 

 Pe a câta linie se află fracţia 
39

17
?  

a. 17 b. 37 c. 55 d. 56 

5. Se consideră mulţimea A = , 1 100 şi 1 100
a

a b , a b
b

 
     

 
. Câte din fracţiile din A sunt 

echiunitare? 

a. 1 b. 1000 c. 10 d. 100 
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6. Cea mai mare fracţie din secvenţa 
199

200
...,,

102

103
,

101

102
,

100

101
 este: 

a. 
199

200
 b. 

100

101
 c. 

149

150
 d. 

150

149
 

 

7. Dintre toate fracţiile 
ab5

14
, cu a  b, numărul celor care se simplifică cu 2 este: 

a. 45 b. 25 c. 100 d. 75  

 

8. Fie mulţimile A = 2, 7 şi B = 0, 1, 4, 5, 6. Numărul elementelor mulţimii 

,
m

m A n B
n

 
  

 
 este: 

a. 10 b. 14 c. 12 d. 8 

 

9. Se consideră numerele a  0, 1, 2, 3 şi b  2, 3, 4. Determinaţi mulţimea 1
a a

M
b b

 
  
 

. 

a. m = 








3

4
 b. m = 









2

3
,

1

2
 c. m = 









2

3
 d. m =









3

4
,

2

3
 

 

10. Ce fracţie din zilele unui an bisect reprezintă zilele lunii februarie.  

a. 
366

28
 b. 

366

29
 c. 

365

28
 d. 

365

29
  

 

11. După simplificare, fracţia 
1234...201202

100...321




 este egală cu: 

a. 
2

101
 b. 

2

49
 c. 50 d. 

2

51
 

 

12. Rezultatul calculului 



























10

9
9...

10

2
2

10

1
1  este:  

a. 
2

1
40  b. 50 c. 

2

1
41  d. 40 

 

 

13. Aflaţi valoarea necunoscutei x din ecuaţia 2x + 4x + 6x + ... + 200x = 2525 

a. 
2

1
 b. 1 c. 

4

1
 d. 

8

1
 

 

14. Scrieţi sub formă zecimală suma S = 
1000

8

100

2

10

1
3102  . 

a. 2,3128 b. 23,128 c. 231,28 d. 2312,8 
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15. Tripletul (a, b, c) care verifică înmulţirea de mai jos este:  

0, 3

0,

0,1 5

a

b

c



 

a. (1, 2, 5) b. (2, 5, 1) c. (2, 1, 5) d. (1, 5, 2) 

 

16. Suma S = 0,5 + 0,95 + 0,995 + 0,9995 este egală cu: 

a. 5,5445 b. 3,44445 c. 2,5445 d. 3,4445 

 

17. Fie fracţia 
60

7 n
, n  . Determinaţi cel mai mic număr natural n pentru care fracţia se 

transformă în număr zecimal periodic mixt.  

a. 0 b. 13 c. 2 d. 4 

 

18. Aflaţi valoarea necunoscutei x din ecuaţia:  

(1,1 + x) + (2,2 + 2x) + (3,3 + 3x) + (4,4 + 4x) = 61. 

a. 6 b. 5 c. 7 d. 4 

 

19. Calculaţi media aritmetică a numerelor:  

2009

1
...

4

1

3

1

2

1
a  şi 

2009

2008
...

3

2

2

1
b . 

a. 1004 b. 
2

2009
 c. 1005 d. 

2

2007
  

 

20. Media aritmetică a 100 de numere este 47,58. Atunci suma celor 100 de numere este: 

a. 4,758 b. 4758 c. 475,8 d. 47,58 

 

21. Suma primelor 2003 zecimale ale numărului 2,08(3) este: 

a. 6001 b. 60111 c. 6011 d. 601 

 

22. Numărul de feţe ale unui paralelipiped este: 

a. 4 b. 8 c. 6 d. 10 

 

23. Câte vârfuri are un cub? 

a. 6 b. 12 c. 8 d. 4 

 

24. Numărul de diagonale ale unui poligon cu 5 laturi este:  

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

 

25. Numărul maxim de drepte formate de 4 puncte necoplanare este: 

A. 8 B. 6 C. 4 D. 10 
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26. În figura de mai jos este pusă în evidenţă desfăşurarea unui paralelipiped dreptunghic. 

      

      

      

      

      

      

 Volumul paralelipipedului este: 
a. 6 b. 20 c. 8 d. 12 

 
27. Un cub de lemn vopsit în roşu, cu latura de 3 cm, se împarte în cuburi cu latura de 1 cm. Câte 

din aceste cuburi cu latură de 1 cm nu au nicio faţă roşie? 
a. 8 b. 1 c. 4 d. 12 

 
28. Care este suma punctelor care nu sunt vizibile de pe feţele celor două zaruri (suma punctelor de 

pe două feţe opuse ale unui zar este 7)?  
 
 
 
 
 

a. 25 b. 23 c. 27 d. 21 
 
29. Suma punctelor de pe oricare două feţe opuse ale unui zar este 7. Zarul se rostogoleşte pe traseul 

din imagine. Câte puncte vor fi pe faţa superioară a zarului, când se va afla la sfârşitul traseului? 
 
 
 
 
 

a. 6 b. 5 c. 2 d. 4 

 

30. Pentru vopsirea unui cub cu latura de 6 dm se folosesc 180 g vopsea. Dacă înainte de vopsire s-

ar înlătura câte un cubuleţ cu latura de 1 dm din fiecare colţ (vârf) al cubului, câtă vopsea ar fi 

necesară pentru vopsirea corpului rămas? 

a. 190 g b. 160 g c. 180 g d. 200 g 

 



CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – MATEMATICA 

 CLASA  A V-A 
 

 

 

Răspunsuri corecte: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
a d b c d b a d c b c a c b b 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
d a b a b c c c d b c b c a c 

 


	prima_pagina
	Limba_romana_V_varianta1
	B. ... Odinioară, pe meleagurile acestea, stăpânea un sat gospodar. Pe-atunci, uliţele de astăzi erau ale pământului  şi se numeau brazde şi frăţeşte vieţuiau, rodind. În satul acela e obârşia târgului, în acele brazde e obârşia uliţelor - obârşii uit...
	Acum, uliţele înstrăinate de pământ s-au învrăjbit: se sfădesc între ele, cât le lasă gura căruţelor şi a trăsurilor şi se hărţuiesc, smulgându-şi una alteia smocuri de colb cărunt.
	Uliţa mea e paşnică, tăcută. Rareori o tulbură năvala târgului. Prin ea străbat carele cu boi venind de la ţară. Convoiul lui tihnit e o rugăciune murmurată cu buzele ei, şi colbul care le-nsoţeşte e un surâs blajin.
	Uliţele de căpetenie ale târgului au slujitorii lor: măturători care le piaptănă, stropitori care le spală, meşteri care le sulimenesc cu smoală şi asfalt.
	Ea se slujeşte singură. Îşi toarnă apă de ploaie prin uluce; îşi potriveşte părul cu vrăbii; şi chipul ei firesc e.
	Trufaşe de numele lor, celelalte uliţi au silit porţile caselor să li-1 înveţe şi să li-1 rostească statornic. Şi porţile, cu guri de tablă sau de lemn, îl au în toată clipa pe buze.
	Ea a şoptit doar casei noastre numele ei. Ploile 1-au şters, poarta 1-a uitat şi ea 1-a uitat.
	E o umilă şi neştiută uliţă de margine de târg.
	(Ionel Teodoreanu, Uliţa copilăriei)
	12. În structura măturători care le piaptănă, stropitori care le spală, meşteri care le sulimenesc cu smoală şi asfalt. apare, ca figură de stil:
	a. epitetul;
	b. personificarea;
	c. repetiţia;
	d. enumeraţia.
	13. Secvenţa Ea se slujeşte singură. Îşi toarnă apă de ploaie prin uluce; îşi potriveşte părul cu vrăbii. şi chipul ei firesc e sugerează ideea că:
	a. uliţa este frumoasă;
	b. uliţa se îngrijeşte zilnic;
	c. uliţa este unică prin simplitatea ei;
	d. uliţa este însingurată.
	14. O propoziţie dezvoltată referitoare la imaginea uliţei pustii este:
	a. Ea se slujeşte singură.
	b. ... Odinioară, pe meleagurile acestea, stăpânea un sat gospodar.
	c. E o umilă şi neştiută uliţă de margine de târg.
	d. Uliţa mea e paşnică, tăcută.
	15. Din familia lexicală a cuvântului sat fac parte cuvintele:
	a. sătuc, sătean, sătesc, sătucean;
	b. sătean, sate, sătesc, sătuleţ;
	c. uliţă, casă, poartă, brazdă;
	d. câmp, ogor, fermă, gospodărie.
	16. Termenul care nu face parte din familia lexicală a cuvântului frate este:
	a. frăţior;
	b. frăţeşte;
	c. soră;
	d. înfrăţit.
	17. Sinonimul contextual pentru cuvântul umilă (E o umilă şi neştiută uliţă de margine de târg.) este:
	a. ascultătoare;
	b. sărăcăcioasă;
	c. simplă;
	d. urâtă.
	18. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului blajin ( colbul care le-nsoţeşte e un surâs blajin.) este:
	a. rău;
	b. aspru;
	c. crud;
	d. nemilos.
	19. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
	a. gospo-dar, în-stră-i-na-te, o-bâr-şii, că-pe-te-ni-e;
	b. gos-po-dar, în-stră-i-na-te, o-bâr-şii, căp-e-te-nie;
	c. gos-po-dar, în-stră-i-na-te, o-bâr-şii, că-pe-te-ni-e;
	d. gospo-dar, în-stră-i-na-te, o-bâr-şii, că-pe-te-nie.
	20. Conţin diftongi toate cuvintele din seria:
	a. meleagurile, mea, poartă, doar;
	b. meleagurile, obârşia, neştiută, poartă;
	c. obârşia, mea, ploile, rareori;
	d. mea, doar, poartă, rareori.
	C.
	Prin iarnă din cămara zăvorâtă Se furişează cald miros de mere, Readucând în vremea viscolită Iar toamna cu trecută mângâiere,  Când sufletul împovărat venise, Cu târna* lui de poame şi de vise, În casa amintirilor închise. (Ion Pillat, Copil de-odini...
	*târnă – coş de nuiele
	21. Versul care conţine un predicat verbal este:
	a. Readucând în vremea viscolită;
	b. Se furişează cald miros de mere;
	c. Iar toamna cu trecuta mângâiere;
	d. În casa amintirilor închise.
	22. Verbul din versul Când sufletul împovărat venise este la timpul:
	a. imperfect;
	b. perfect compus;
	c. perfect simplu;
	d. mai-mult-ca-perfect.
	23. Verbul a trece are următoarea formă la timpul perfect simplu, persoana a II-a, numărul singular:
	a. trecusem;
	b. trecuşi;
	c. treceai;
	d. trecuserăţi.
	24. Versul care conţine două substantive comune articulate cu articol hotărât:
	a. Iar toamna cu trecută mângâiere;
	b. Se furişează cald miros de mere;
	c. Prin iarna din cămara zăvorâtă.
	d. Când sufletul împovărat venise.
	25. Prima propoziţia dezvoltată  devine propoziţie simplă în varianta:
	a. Se furişează cald miros de mere.
	b. Prin iarna de cămară se furişează.
	c. Se furişează cald miros.
	d. Se furişează miros.
	26. În relaţie cu textul dat, titlul sugerează:
	a. tehnica de realizarea a portretului unui copil;
	b. trecerea timpului;
	c. legătura dintre părinţi şi copii;
	d. jocurile copilăriei.
	27. Versul Se furişează cald miros de mere. conţine:
	a. două epitete;
	b. o repetiţia şi un epitet;
	c. o personificare şi un epitet;
	d. o enumeraţie şi un epitet.
	28. Ideea centrală transmisă de textul dat face referire la:
	a. schimbarea anotimpurilor;
	b. frumuseţea naturii;
	c. trecerea timpului;
	d. profunzimea iubirii.

	Limba_romana_V_varianta2
	20. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
	a. de-păr-ta-re, dez-vol-tân-du-se, pă-ien-je-niş, în-ăl-ţi-mea;
	b. de-păr-ta-re, de-zvol-tân-du-se, pă-ien-je-niş, brus-c;
	c. de-păr-ta-re, dez-vol-tân-du-se, în-ăl-ţi-mea, brus-c;
	d. de-păr-ta-re, dez-vol-tân-du-se, pă-ien-je-niş, a-su-pra.

	Limba_romana_V_varianta3
	12. În structura soarele, ruşinat şi rănit apare, ca figură de stil:
	a. comparaţia;
	b. inversiunea;
	c. repetiţia;
	d. epitetul.
	13. Secvenţa Undele Prahovii coboară toată varietatea cerului în adânca prăpastie.
	a. transmite ideea că cerul se uneşte cu pământul;
	b. prezintă culorile peisajului descris;
	c. sugerează frumuseţea cadrului natural;
	d. indică distanţa pe care o parcurge privitorul pe Valea Prahovei;
	14. O propoziţie dezvoltată este:
	a. Plopul cel argintuit fâlfâie ale lui frunze.
	b. Zgomotul vâlcelii face să se auză falnicele sale vărsări în cuprinzătoarele văi şi spumegând se prăvăleşte din râpă în râpă până la trufaşul râu.
	c. Undele Prahovii coboară toată varietatea cerului în adânca prăpastie, şi şerpuind  abia albesc supt o neagră stâncă ce le înghite neîncetat.
	d. Norii se joacă cu al lui mlădios creştet în zefirul ce inundează verdeaţa de la tulpina lui cea nestrămutată.
	15. Un cuvânt din textul dat format prin derivare este:
	a. bradul;
	b. cuprinzătoarele;
	c. înghite;
	d. fuge.
	16. Cuvântul verdeaţă conţine:
	a. 2 vocale şi 2 semivocale;
	b. 4 vocale;
	c. 3 vocale şi o semivocală;
	d. 4 semivocale.
	17. Sinonimul contextual pentru cuvântul fâlfâie (Plopul cel argintuit fâlfâie ale lui frunze.) este:
	a. loveşte;
	b. scutură;
	c. zguduie;
	d. aruncă.
	18. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului mândru (Bradul cel mândru se înceaţă în munţii Carpaţi!) este:
	a. modest;
	b. servil;
	c. urât;
	d. umilit.
	19. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
	a. fru-mu-se-ţea, nor-ii, ne-în-ce-tat, ce-a;
	b. fru-mu-se-ţea, no-rii, neîn-ce-tat, cea;
	c. fru-mu-se-ţea, no-rii, ne-în-ce-tat, cea;
	d. fru-mu-se-ţea, no-rii, ne-în-ce-tat, ce-a.
	20. Conţin diftongi toate cuvintele din seria:
	a. mlădios, norii, soarele, toată;
	b. mlădios, cuprinzătoarele, soarele, toată;
	c. norii, cuprinzătoarele, soarele, toată;
	d. norii, cuprinzătoarele, soarele, argintuit..
	21. Versul care conţine un cuvânt cu vocale în hiat este:
	22. Ultimele două verbe din text sunt:
	a. să găsească, zgulesc;
	b. i, zgulesc;
	c. zboară, i;
	d. zboară, să găsească.
	23. Fac parte din acelaşi câmp lexical cuvintele din seria:
	a. ploaie, fulgi de nea, vânt, guler;
	b. ploaie, fulgi de nea, urechile, guler;
	c. ploaie, fulgi de nea, frig, urechile;
	d. ploaie, fulgi de nea, vânt, frig.
	24. Versul care conţine un epitet este:
	25. Versurile: ...mugurii / prea lacomi de lumină sugerează:
	a. trezirea la viaţă a naturii;
	b. lăcomia mugurilor;
	c. o trăsătură de caracter;
	d. un peisaj de iarnă.

	Limba_romana_V_varianta4
	20. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
	a. în-du-ple-ci, în-dâr-jit, pia-ră, pă-mânt;
	b. în-du-pleci, în-dâr-jit, pi-a-ră, pă-mânt;
	c. în-du-ple-ci, în-dâr-jit, pi-a-ră, pă-mânt;
	d. în-du-pleci, în-dâr-jit, pia-ră, pă-mânt.
	C.
	Se scaldă soarele în iaz...
	Un măr sucit de bătrâneţe
	Aruncă-n tren cu mere pădureţe,
	Şi-un cârd de gâşte albe face haz.
	S-abat la geam privelişti iuţi
	De cărţi poştale colorate,
	Şi-un deal vărgat se scarpină pe spate
	Cu plugul tras de doi căluţi...
	(Otilia Cazimir, Din fugă)
	21. Versul în care nu există niciun cuvânt derivat este:
	b. Un măr sucit de bătrâneţe;
	22. La modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana I, numărul singular, verbul a arunca are următoarea formă:
	a. aruncam;
	b. am aruncat;
	c. arunc.
	d. aruncai.
	23. Versul care nu conţine o personificare este:
	a. Şi-un deal vărgat se scarpină pe spate;
	b. De cărţi poştale colorate,
	c. Se scaldă soarele în iaz...
	d. Şi-un cârd de gâşte albe face haz.
	24. Versurile: S-abat la geam privelişti iuţi / De cărţi poştale colorate sugerează:
	a. venirea poştaşului;
	b. năzdrăvăniile unui măr;
	c. un peisaj fragmentar, văzut de la fereastra unui tren în mişcare;
	d. un peisaj de vară.
	25. În versul Un măr sucit de bătrâneţe se creează:
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