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Testul de antrenament nr. 1

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

SUBIECTE:

I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare cerință. 
Numai un răspuns este corect!

1. Cuvântul „bandă“ nu poate avea înțelesul de:  (2 p.) 
a) monedă folosită în Banat;
b) grup de răufăcători care acționează la comanda unui șef;
c) ceată de soldați aflați sub aceeași bandieră;
d) fâșie de hârtie sau stofă lungă și îngustă.

2. Propoziția scrisă corect este:                                                                      (2 p.)
a) Cenușii norii s-au adunat pe cer.  c) Cenușiii nori sau adunat pe cer. 
b) Cenușiii nori s-au adunat pe cer.  d) Cenuși nori s-au adunat pe cer.

3. Propoziția în care cuvântul „urât“ este adjectiv este: (2 p.)
a) Ana scrie urât cu pixul.          
b) Un urât l-a atenționat pe Goe.
c) Se depunctează scrisul urât.
d) Te-am urât pentru ce mi-ai spus!

4. În propoziția: „Privirea blândă și îngăduitoare a doamnei învățătoare mi-a rămas în 
minte.“ sunt: (2 p.)

a) 2 substantive c) 2 verbe
b) 2 pronume d) 2 adjective

5. „o“ este pronume personal în propoziția: (2 p.)
a) Am ascultat-o pe mama mereu. c) Lucrez la o problemă de o oră.
b) Cumpăr o prăjitură și un suc.     d) O, ce frumos ai aranjat masa!

II. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare dintre următoarele cuvinte/grupuri de cuvinte:  
„odată“, „o dată“, „nicio“, „nici o“, „care“, „pe care“.  (12 p.)

III. Se dă propoziția: Pe drumul prăfuit trece alene un car plin cu grâne.
a) Scrie un cuvânt cu sens asemănător pentru „alene“.                          (1 p.)

.....................................................................................................................................................................
b) Alcătuiește o propoziție interogativă în care cuvântul „car“ să se scrie altfel.   (1 p.)

.....................................................................................................................................................................
c) Explică expresia „a-și croi un drum în viață“.   (1 p.)

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

(^
,
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d) Analizează sintactic și morfologic (analiză completă) subiectul și predicatul propoziției 
date.    (5 p.)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

IV. Pentru a ne menține sănătoși, trebuie să respectăm reguli de igienă! Realizează un 
afiș pentru un eveniment organizat pe această temă, la care să participe și medicul școlar. În 
textul afișului folosește și cuvintele: „personală“, „îmbolnăvirii“, „că-i“, „altfel“. (15 p.)

Vei avea în vedere:
– respectarea elementelor unui afiș;
– integrarea tuturor cuvintelor date;
– respectarea regulilor de punctuație și ortografie;
– așezarea corectă în pagină.

SUCCES!
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MATEMATICA

SUBIECTE:

I. La exercițiile 1-5 încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.  Pentru fiecare 
item rezolvat corect vei primi câte 3 puncte.        (15 p.)

1. Numerele impare care se pot scrie cu cifrele 1, 2, 7 și 9, folosind de fiecare dată toate 
cifrele, fără a le repeta, sunt în număr de: 

a) 12 b) 18 c) 24 d) alt răspuns

2. MMCMIV – MDCCCLXXIX =                                                                      
a) CXV          b) XXV c) CXIX d) MXXV

3. Câte pătrate se află în figura alăturată?
a) 31               c) 30
b) 27                             d) alt răspuns

4. Dacă împătritul numărului „a“ este 48 și pătrimea numărului „b“ este 5, atunci valoa-
rea expresiei 2 × (2 × a + b) – (b – a) este:

a) 80 b) 58     c) 78 d) 54

5. Într-o cutie, Eugen are 35 de bile roșii, 48 de bile galbene, 39 de bile verzi și 50 de bile 
albe. Ştiind că bilele diferă doar prin culoare, află numărul minim de bile pe care trebuie să le 
ia băiatul din cutie, fără să se uite, pentru a fi sigur că are cel puțin o bilă albă.

a) 50 b) 53  c) 172 d) 123

Pentru subiectele II și III scrie pe foaie rezolvările complete.

II. Suma a 3 numere este 321. Dacă din primul scad 15, din al doilea 16 și din al treilea 
40, al doilea va fi cu 120 mai mare decât dublul primului și de 6 ori mai mare decât al treilea. 
Care sunt cele 3 numere?                                                                    (15 p.)

(
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III. La o brutărie s-au vândut cozonaci în trei zile, astfel: în prima zi, cu 5 mai puțini 
decât 2

5  din întreaga cantitate, a doua zi s-au vândut 2
5  din cantitatea rămasă și încă 6, iar  

a treia zi 2
3  din cantitatea rămasă și ultimii 8. Care a fost numărul de cozonaci vânduți în 

total?                                          (15 p.)

2
5

3
5
1
3

3
5
1
5

.

Pentru orice metodă de rezolvare corectă și completă se acordă punctajul maxim! 

Notă:
– Timp de lucru: 90 de minute
– Toate subiectele sunt obligatorii.
– Se acordă 10 puncte din oficiu (câte 5 pentru fiecare disciplină).
– Punctaj total: 100 de puncte (50 de puncte limba și literatura română, 50 de puncte  

matematică)
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Testul de antrenament nr. 2

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

SUBIECTE:

I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare cerință. 
Numai un răspuns este corect!

1. Coloana în care toate cuvintele sunt scrise corect este:  (2 p.)
a) patinoar b) sinpatie  c) neînflorit
    cafeaua                    sâmbure        a noua
    frumuasă                 fructuoasă        respectuoasă
  înnot       înegrit     sfioasă

2. Enunțul în care s-a strecurat o greșeală este:       (2 p.)
a) Cartea are douăzeci și două de pagini.
b) În clasa noastră sunt cinsprezece fete.
c) A optsprezecea bomboană este cu fructe.

3. Cuvântul „dură“ din propoziția „Privirea sa dură mă înspăimântă“ nu poate avea  
sensul:         (2 p.)

a) aspră          b) roată     c) înfricoșătoare

4. Expresia „spune-mi“ este formată din:        (2 p.)
a) un verb și un pronume           b) un verb și un substantiv          c) un adjectiv și un verb

5. Alege perechea substantiv-adjectiv:       (2 p.)
a) vorbă – vorbăreț b) cântec – cântare c) muncit – muncitor

II. 
1. Rescrie propoziția, înlocuind cuvintele subliniate cu altele, cu același sens.  (2 p.)
   Mereu mă joc în parc cu prietenii, după ce am finalizat sarcinile primite. 

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

2. Alcătuiește două propoziții cu sensuri diferite ale cuvântului „deși“.  (2 p.)
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

3. Completează enunțurile cu formele potrivite de plural ale substantivului „zmeu“.  (2 p.)
a) În serile de vară înălțăm ....................................... de mătase.
b) Tânărul prinț i-a învins pe cei trei ....................................... care furau merele de aur.

(^
,
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4. Analizează părțile secundare de propoziție din următorul enunț: 
Frumoasa copilă a ascultat sfaturile mamei sale.  (2 p.)

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

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

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

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

5. Alcătuiește patru propoziții exclamative, apoi precizează, în fiecare caz, ce semnifică. (6 p.)
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

III. Imaginează-ți că ești Marius (Maria). Scrie, în 10-15 enunțuri, o convorbire telefonică  
dintre tine și colega de bancă, Antonia, în care să folosești ortogramele: „într-o“, „m-ai“, 
„ne-am“, „să-i“.                          (21 p.)

Atenție! Ține seama de: – elementele unei convorbiri telefonice;
  – încadrarea în numărul de enunțuri;
  – așezarea în pagină;
  – aspectul scrisului;
  – scrierea corectă a cuvintelor și a semnelor de punctuație.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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MATEMATICA

SUBIECTE:

I. La exercițiile 1-5 încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Pentru fiecare 
item rezolvat corect vei primi câte 3 puncte.              (15 p.)

1. A treia parte din suma a trei numere este cel mai mare număr impar mai mic decât 121. 
Al doilea număr este jumătate din al treilea și dublul primului număr. Care este pătrimea celui 
de-al treilea număr? 

a) 102               b) 36               c) 204                d) 51

2. În două coșuri sunt 81 de ouă roșii. Dacă din primul coș s-ar muta în al doilea un sfert 
din numărul ouălor, în al doilea coș ar fi jumătate din câte rămân în primul. Câte ouă erau în 
plus în primul coș, la început?                                                                      

a) 72               b) 63                 c) 67                 d) 36

3. Întrebat câți ani are, bunicul răspunde: „În urmă cu un an, aveam dublul predeceso-
rului lui 35 din care se scade 5.“. Câți ani are bunicul?

a) 64                  b) 68                 c) 65               d) 72 

4. Valorile naturale ale numerelor „a“, „b“ și „c“ din egalitățile date sunt: 
2 290 : (b – 9) = a                (a + 80) : 9 = 34 rest 3          c : (a – 29 ) = (b – 9) rest 4
a) a = 329, b = 15, c = 2 000  c) a = 125, b = 10, c = 1 500         
b) a = 229, b = 19, c = 2 004      d) a = 400, b = 130, c =  550

5. Într-un bloc sunt apartamente cu 2, respectiv cu 4 camere. Ştiind că blocul are 20 de 
apartamente și 50 de camere, să se afle câte apartamente sunt din fiecare fel.

a) 5 apartamente cu 2 camere; 15 apartamente cu 4 camere
b) 12 apartamente cu 2 camere; 8 apartamente cu 4 camere
c) 15 apartamente cu 2 camere; 5 apartamente cu 4 camere
d) 16 apartamente cu 2 camere; 4 apartamente cu 4 camere

Pentru subiectele II și III scrie pe foaie rezolvările complete.

II. a) Află valoarea lui „a“ din egalitatea: {[1 545 : (201 – 3 × a + 1) + 95] × 3 – 18} : 12 = 26.
b) Poate fi „a“ rezultatul sumei a două numere impare? Justifică răspunsul.   (15 p.)

(
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III. La un concurs sportiv trebuiau să participe de 3 ori mai mulți băieți decât fete.  
6 băieți nu s-au mai prezentat, dar au mai venit 3 fete. În această situație, numărul băieților 
devine de 2 ori mai mare decât al fetelor.                                 (15 p.)

a) Câți băieți și câte fete trebuiau să participe la concurs?
b) În urma derulării probelor, 3

9  din numărul participanților au fost premiați. Câți 
elevi nu au primit premii?

9
9

3
9

6
9

Notă:
– Timp de lucru: 90 de minute
– Toate subiectele sunt obligatorii.
– Se acordă 10 puncte din oficiu (câte 5 pentru fiecare disciplină).
– Punctaj total: 100 de puncte (50 de puncte limba și literatura română, 50 de puncte  

 matematică)
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Testul de antrenament nr. 3

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

SUBIECTE:

I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare cerință.  (10 p.)
Numai un răspuns este corect!

1. Cuvintele care completează proverbul „Leneșul mai mult ... și scumpul mai mult ... .“ sunt: 
a) lenevește, se scumpește   c) stă, cheltuiește
b) aleargă, păgubește                   d) așteaptă, vorbește

2. Cuvântul cu sens asemănător pentru expresia „nici în ruptul capului“ este:
a) totdeauna             b) niciodată         c) rareori  d) deseori

3. Propoziția scrisă corect este:
a) Dragile mele colege m-au vizitat. c) Dragele mele colege m-a vizitat.
b) Dragele mele colege m-au vizitat. d) Dragelor mele colege m-au vizitat.

4. Sunt substantive toate cuvintele din seria: 
a) bucătărie, lină, spânzurătoare c) gură, leagănă, sperietură
b) satul, sătul, mașinărie   d) comoară, stare, lenevire

5. Una dintre afirmațiile despre structura „ia-l“ nu este adevărată:
a) Are trei litere.                                       c) Consoanele sunt mai multe decât vocalele.        
b) „-l“ este pronume personal.                   d) Sunt două cuvinte care se rostesc împreună.

II. Scrie rezolvarea pe spațiul liniat.
1. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele: „cei“, „ce-i“, „cal“, „c-al“, „devreme“, 

„de vreme“.  (6 p.)
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

2. Scrie trei enunțuri  în care să folosești formele diferite de plural ale cuvântului „corn“.  (3 p.)
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(^
,
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3. Barează forma greșită.        (2 p.) 
• Pentru echipa de handbal/hambal au fost cumpărate treninguri move/mov.
• Nu știu ce înseamnă/însemnează gestul acesta.
• Elena creează/crează obiecte minunate. 

4. Scrie, pe spațiile punctate, formele potrivite ale cuvintelor din paranteză.            (3 p.)
prietenii (nostru) ...............................................; (același) ............................................... floare; 
caii (negru) ...............................................;     (12) ............................................... fete;
acei (codru) ...............................................;  (câinele) ............................................... aceia.

5. Transcrie următoarele enunțuri inversând locul substantivului cu adjectivul.         (3 p.)
 a) Copiii grijulii au construit căsuțe pentru păsărele. 

..................................................................................................................................................................... 
 b) M-am jucat cu pisoii hazlii din curtea bunicilor. 

..................................................................................................................................................................... 
c) Toamna se așterne liniștea pe pustiile câmpii. 

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

6. Citește cu atenție propoziția următoare, apoi scrie pe spațiul dat propoziția simplă: Pe 
mușchiul gros și cald ca o blană a pământului, căprioara stă lângă puiul ei.   (3 p.)
.....................................................................................................................................................................

III. Imaginează-ți că ești Ioana (Ionuț) și ai plecat în tabără la Albac. Redactează o 
scrisoare de minim 100 de cuvinte, adresată părinților, în care să descrii peisajul de la munte.

  (15 p.)
Vei avea în vedere:
– respectarea elementelor unei scrisori;
– încadrarea în numărul minim de cuvinte;
– folosirea a cel puțin trei expresii frumoase și a două ortograme;
– respectarea regulilor de punctuație și ortografie;
– așezarea corectă în pagină.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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MATEMATICA

SUBIECTE:

I. La exercițiile 1-5 scrie pe foaia de concurs  litera corespunzătoare răspunsului corect. 
Fiecare subiect este notat cu 3 puncte.                      (15 p.)

1. Dacă adun fiecărui vecin al unui număr produsul dintre 5 și 40, obțin 405 și 407. Nu-
mărul este: 

a) 207                  b) 205        c) 217                        d) 206

2. Câte cifre sunt necesare pentru a scrie numerele de la 5 la 105?
a) 203 b) 100       c) 200 d) 110

3. Un număr se împarte la 8. Rezultatul se scade din 25. Diferența obținută se înmulțește 
cu 8 și se obține răsturnatul lui 27. Numărul inițial este:

a) 118           b) 64      c) 56                    d) 128 

4. Dorin și Cristi au desenat 72 de cercuri  împreună. În timp ce Dorin desena 5 cercuri, 
Cristi desena 3 cercuri. Câte cercuri a desenat Cristi în total?

a)  27               b) 36              c) 45                         d) 54

5. În două vaze sunt câte 36 de lalele. Andra ia câteva lalele din prima vază, iar Ştefania 
ia din a doua vază atâtea lalele câte au rămas în prima. Câte lalele au rămas în cele două vaze?

a) 72       b) 36             c) 54                  d) 18

II. La exercițiile 1-5  scrie pe foaia de concurs răspunsul corect. Fiecare subiect este no-
tat cu 3 puncte. (15 p.)

1. Suma cifrelor unui număr de 4 cifre  este 36. Suma cifrelor succesorului său este ............ . 

2. Dacă adun descăzutul, scăzătorul și diferența dintr-o operație de scădere, obțin 88. 
Descăzutul este ............ . 

3. 16 băieți merg în șir indian pe o cărare. Andrei are în fața sa un sfert din numărul 
băieților din spatele său. Andrei este al ................................... în șir.

4. O ladă cu mere cântărește 20 kg. După ce se scoate a treia parte din cantitatea de mere, 
lada cântărește 14 kg. Lada goală cântărește ............ kg.

5. Bunica vrea să le împartă nepoților câteva bomboane. Dacă dă fiecărui nepot câte  
3 bomboane, îi rămân 4 bomboane. Mai cumpără 16 bomboane și în felul acesta poate să-i dea 
fiecărui nepot câte 5 bomboane, iar ei nu-i mai rămâne niciuna. Bunica are ............ nepoți.

(
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III. Scrie rezolvarea completă pe foaia de concurs.  (15 p.)
În tabără, Ioana s-a împrietenit cu Andrei, Bobi și Carla. În timpul unei competiții, ei au 

de străbătut un tunel îngust și întunecat. Au la dispoziție o lanternă capabilă să lumineze timp 
de 12 minute. Andrei poate traversa tunelul într-un minut, Bobi în 2 minute, Carla în 4 minute 
și Ioana în 5 minute. Locul fiind îngust, copiii nu pot merge decât doi simultan. Pot traversa cu 
toții tunelul în 12 minute? Justifică răspunsul.

Notă:
– Timp de lucru: 90 de minute
– Toate subiectele sunt obligatorii.
– Se acordă 10 puncte din oficiu (câte 5 pentru fiecare disciplină).
– Punctaj total: 100 de puncte (50 de puncte limba și literatura română, 50 de puncte  

 matematică)
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Testul de antrenament nr. 4

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

SUBIECTE:

I. Citește cu atenție textul de mai jos și rezolvă cerințele.  (30 p.)

Un negustor oarecare și-a trimis fiul să afle taina fericirii de la cel mai înţelept dintre toţi  
înţelepţii. Ajungând la castelul acestuia și spunând care este scopul vizitei sale, înţeleptul îi sugeră 
băiatului să dea o raită prin palat și să se întoarcă peste vreo două ore, dar să poarte o linguriţă cu doi 
stropi de untdelemn, fără să îl verse.

După două ore prin palat și cu ochii la linguriţă, s-a prezentat iar în faţa înţeleptului.
– Ai văzut tapiseriile persane din sufragerie? Ai văzut grădina care i-a luat maestrului grădinar 

zece ani ca s-o creeze? Ai observat frumoasele pergamente din biblioteca mea?
Rușinat, băiatul mărturisi că nu văzuse nimic. Singura lui preocupare fusese să nu verse pică-

turile de untdelemn pe care i le încredinţase înţeleptul.
– Atunci întoarce-te și cunoaște minunile lumii mele, îi spuse înţeleptul. Nu poţi avea încredere 

într-un om dacă nu-i cunoști casa.
Mai liniștit de această dată, băiatul luă linguriţa și reîncepu să se plimbe prin palat, de data 

aceasta observând toate operele de artă care atârnau de tavane și pe pereţi. A văzut grădinile, munţii 
din jur, gingășia florilor, rafinamentul cu care fiecare operă de artă fusese așezată la locul ei. Întors la 
înţelept, îi relată amănunţit tot ce văzuse.

– Dar unde sunt cele două picături de untdelemn pe care ţi le-am încredinţat? a întrebat înţe-
leptul.

Privind linguriţa, băiatul văzu că o vărsase.
 – Acesta este singurul sfat pe care ţi-l pot da, spuse înţeleptul înţelepţilor: Taina fericirii stă în 

a privi toate minunile lumii și a nu uita niciodată de cele două picături de untdelemn din linguriţă.
(„Taina fericirii“, adaptare după Paulo Coelho)

 

1. Formulează ideea principală din primul alineat.            (2 p.)
..................................................................................................................................................................... 

2. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru „relată“ și „preocupare“.         (2 p.)
..................................................................................................................................................................... 

3. După modelul: taina – CVVCV (C = consoană, V = vocală), realizează schema fonetică 
a cuvintelor: picături – .......................... și   untdelemn – .......................... .         (2 p.)

(^
,

pergament = piele de oaie sau de vițel prelucrată special, folosită în loc de hârtie
tapiserie = țesătură decorativă din lână sau mătaseVocabular



16

4. Selectează, din textul dat:                                                           (4 p.)
• un substantiv comun, gen neutru, număr singular; ................................
• un verb, persoana a II-a, timp trecut; ................................
• un numeral; ................................
• un pronume personal, persoana I, număr singular. ................................

5. Transformă în substantive cuvintele subliniate din text.        (4 p.)
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

6. Precizează sensul și valoarea morfologică a cuvântului „stropi“ și alcătuiește o propo-
ziție în care cuvântul dat să fie altă parte de vorbire. Precizeaz-o.          (3 p.)
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

7. Scrie patru expresii din care să facă parte cuvântul „ochi“.           (4 p.)
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

8. Alcătuiește câte un enunț în care să folosești: „i“, „-i“, „i-“.         (3 p.)
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

9. Formulează câte un enunț în care cuvântul „poartă“ să fie subiect, predicat sau parte 
secundară de propoziție.                                                                       (6 p.)
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

III. Povestește, pe spațiul de mai jos, textul dat.   (15 p.)
Atenție! Ține cont de: 
– respectarea ordinii în care s-au desfășurat evenimentele;
– transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă;
– așezarea în pagină și aspectul scrisului;
– scrierea corectă a cuvintelor și a semnelor de punctuație.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATEMATICA

SUBIECTE:

I. În trei săli ale palatului sunt expuse tablouri. Dacă împărțim numărul de tablouri din 
prima sală la numărul de tablouri din a doua sală, se obține câtul 3 și restul 2. În a treia sală 
sunt cu 4 tablouri mai multe decât dublul tablourilor din prima sală și cu 106 mai multe decât 
în primele două săli la un loc. Câte tablouri sunt în fiecare dintre cele trei săli?  (15 p.)

(
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II. Grădina realizată de maestrul grădinar are forma unui dreptunghi cu o suprafață to-
tală de 180 000 m². Pe trei laturi, grădina este înconjurată de un gard, iar pe a patra latură au 
fost plantați 201 arbuști decorativi, la distanța de 3 m unul față de altul. 

Află lungimea gardului care înconjoară grădina, dacă pe lungime au fost lăsate 2 porți, de 
câte 2 m fiecare, iar pe cele două lățimi câte o poartă de 3 m fiecare.  (15 p.)

III. De o parte și de alta a unei alei se află trandafiri. Între 2 trandafiri roșii, se află 5 tran-
dafiri albi și 2 galbeni. 

a) Află câți trandafiri sunt din fiecare fel, pe o parte a aleii, dacă diferența dintre trandafi-
rii albi și cei galbeni este 372.

b) Ce culoare are al 27-lea trandafir de pe o parte, dacă între 2 trandafiri galbeni se află un 
trandafir alb și înainte și după un trandafir roșu se află 2 trandafiri albi?

  (15 p.)

 

    
Notă:
– Timp de lucru: 90 de minute
– Toate subiectele sunt obligatorii.
– Se acordă 10 puncte din oficiu (câte 5 pentru fiecare disciplină).
– Punctaj total: 100 de puncte (50 de puncte limba și literatura română, 50 de puncte  

 matematică)




