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SUBIECTE - CLASA a VI-a

1. Limba română şi matematică (50 puncte)
Citeşte cu atenţie textul:
Mergeam pe drum. Era lună, aşa, toamna.
Şi mă ajunge din urmă şi trece pe lângă mine
Un cerc.
………………………………………….
Cercul a trecut, aşa, vălăntoace*, prin tot
satul.
Unii îl vedeau, alţii nu.
Aşa, cam din trei, pe lângă care trecea,
Doi îl vedeau, unul nu.
Stând noi aşa, auzim iar Vuuuu - vuu! Uuu!
Uuu!
Cam cum face o vuvă* mare...
Şi vedem nori de praf...
- Daţi-vă la o parte, că vine... Se-ntoarce...
Venea cercul de la deal, parcă se înroşise puţin
De-atâta alergat, de-atâta inspecţie în

Comuna Bulzeşti...
………………………………………………
M-am dat mai aproape şi i-am simţit damful*:
mirosea a
Rotund perfect. A geometrie... a spumă
de geometrie,
Adică esenţa esenţelor...
Am căzut în genunchi,
Aşa de uşor şi de delicat atingea pământul
Plin de gloduri*, al satului.
Ba, călca prin Bulzeşti, parcă-ar fi mers
Pe lună, (…)
Mă trecuseră fiorii şi aproape să-mi dea
lacrimile
De atâta cinste şi minune.
(Marin Sorescu, Cercul)

*vălăntoace = (lit.) vălătuci; vălătuc - sul făcut dintr-un material, înfăşurat în sensurile uneia dintre
laturile sale; aici de-a dura, de-a rostogolul
*vuvă = (reg.) tamburină, instrument muzical popular, folosit pentru acompanierea ritmică a dansului în
Spania, Italia şi în Orient, de forma unei tobe mici, portative
*damf = miros
*gloduri = noroi; loc, teren, drum noroios; bulgăre de pământ uscat sau îngheţat
Scrie, pe foaia de concurs, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Selectează, din text, două cuvinte care să aibă ca reprezentare geometrică cercul. (10 p.)
2. Alege, din text, 5 termeni ce alcătuiesc câmpul semantic al matematicii. (10 p.)
3. Foloseşte cei 5 termeni găsiţi la punctul 2 pentru a alcătui o problemă de matematică. (10 p.)
4. Transcrie cuvântul-cheie din poezie, apoi dă-i o definiţie poetică. (10 p.)
5. Precizează, folosind exemple din text, două imagini artistice prin care este sugerat universul
geometriei. (10 p.)

2. Limba română (40 puncte)
Redactează o compunere narativă de 25-30 de rânduri cu titlul „Carnavalul figurilor
geometrice”. Vei primi punctajul integral dacă:
vei construi textul având în vedere că acesta trebuie să aibă: introducere, cuprins şi încheiere;
vei folosi cel puţin patru figuri geometrice;
vei utiliza următoarele figuri de stil: personificare, comparaţie, epitet, enumeraţie;
textul tău va respecta: 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.

3. Matematică (40 puncte)
Într-o noapte senină de vară, pe cer se văd cu ochiul liber între 5000 şi 6000 de stele. Ele sunt
grupate în constelaţii.
Dacă fiecare constelaţie ar avea 10 stele, am avea un număr întreg de constelaţii şi ar rămâne un
grup de 9 stele.
Dacă fiecare constelaţie ar avea 9 stele, am avea un număr întreg de constelaţii şi ar rămâne un
grup de 8 stele.
La fel, pentru constelaţii de câte 8, 7, 6, 5, 4, 3 stele, ar rămâne de fiecare dată un grup de câte
7, 6, 5, 4, 3, 2 stele.
În fine, dacă am grupa stelele în perechi, ar rămâne o stea nepereche.
Câte stele se văd pe cer ?

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
Timp de lucru: două ore

