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12 aprilie 2008
CLASA A VI-A
Timp de lucru: 2 ore.
Citeşte cu atenţie textul:
Copilul râde:
„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”
Tânărul cântă:
„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”
Bătrânul tace:
„Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!”
(L. Blaga, Trei feţe)
A. 50 de puncte
1. Identifică două cuvinte, care prin numărul literelor se pot reprezenta în două figuri geometrice diferite. Precizează-le. ..........................10 p.
2. Gândeşte textul ca o sumă de cinci triunghiuri. Precizează-le......................................................................................10 p.
3. Precizează corespondentul substantival al fiecărei vârste. Explică una dintre relaţii...................................................10 p.
4. Scrie ca o sumă evoluţia omului de la copil la bătrân, folosindu-te de cele trei elemente care definesc etapele...................................10 p.
5. Dă câte un sinonim potrivit pentru verbele din text. ...................................................................................................10 p.
B. 40 de puncte
După cum reiese din text, elementul fundamental al existenţei umane este jocul. Redactează o compunere, de 25-30 de
rânduri, în care să ilustrezi importanţa jocului în copilărie, în tinereţe şi la bătrâneţe.
Vei primi punctajul integral dacă:
- vei construi textul având în vedere că acesta trebuie să aibă: introducere, cuprins şi încheiere;
- vei exemplifica cele trei etape ale existenţei;
- vei folosi următoarele figuri de stil: personificare, comparaţie, epitet, enumeraţie;
- te vei raporta la conţinutul poeziei;
- textul tău va fi corect în ceea ce priveşte: logica şi claritatea enunţurilor, adecvarea conţinutului la cerinţe;
registrul de comunicare şi stilul adecvate conţinutului;
- te vei exprima corect, respectând normele ortografice şi de punctuaţie în vigoare.
C. 40 de puncte
La o întrecere de alergări participă cinci sportivi, A, B, C, D, E. Oricare doi dintre sportivi au ocupat locuri diferite. După
cursă, situaţia este următoarea :
- E nu a fost primul
- A nu a fost nici primul, nici ultimul
- Între C şi D a sosit exact un sportiv
- B a sosit imediat după E
- C nu a fost al doilea.
Se cere :
a) Să se arate că C a fost primul.
b) Să se determine ordinea în care au sosit sportivii.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
Total:140 de puncte

Timp de lucru: două ore
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