DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE
PE TOT PARCURSUL VIEȚII

CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR
+ POEZIE
Etapa judeţeană – 22 ianuarie 2011
Clasa a V – a
I. Limba română (15 puncte):
Se dă textul:
Ala, bala, alandala,
o pădure cu rădăcinile-n sus,
un val cu gura deschisă,
un nasture înaripat,
un pitic mâncat de-o alună
- şi o portocală.
Un drum răsucit de trei ori
Şi, la capătul lui,
un ou de zahăr
în care locuieşte o bufniţă de catifea,
un ţânţar de aur
- şi o portocală.

Un şarpe de miere,
o cheie de pâslă,
stele amorţite
una câte una
- Şi o portocală
aruncată-n noapte goală.
Luna.
(Nina Cassian, Jocul cu portocala )

Cerinţe:
1. Transcrie, din a doua strofă, două cuvinte care să conţină diftongi diferiţi……..1 puncte
2. Indică valoarea morfologică a cuvintelor: o (portocală), (un pitic) mâncat……..4 puncte
3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor: o bufniţă, (de) aur.……………………4 puncte
4. Menţionează numărul de litere şi de sunete din cuvintele: deschisă şi cheie……..4 puncte
5. Scrie, din text, doi termeni care compun câmpul lexical al alimentelor………….2 puncte

II. Matematică (15 puncte):
În trei cutii se pun câte două bile. În una, se pun două bile albe, în alta, două bile
negre, iar în a treia o bilă albă şi o bilă neagră. Iniţial, pe fiecare cutie se pune o etichetă
care arată conţinutul, deci etichetele sunt A-A, N-N, A-N. Cineva schimbă etichetele între
ele, astfel încât nici o etichetă nu mai corespunde conţinutului cutiei.
Alege o cutie din care se extrage o singură bilă şi explică cum se poate determina
acum precis conţinutul fiecărei cutii, fără a le deschide.
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III. Română+matematică (100 de puncte):
Tu nu ştii…
A fost odată
O căsuţă fermecată
Şi-n căsuţă-o fată mică,
Un pisoi şi o bunică.
Şi-ntr-o iarnă, într-o seară,
Fata s-a uitat afară
Şi-a văzut cum prin perdea
Stelele râdeau de ea…
Dar pe drum cotit şi nins,
Umbra sură s-a desprins:
Un voinic abia de-o şchioapă
Înota-n omăt ca-n apă.

Un toiag mai nalt ca el,
A-nceput să cânte-n prag,
Tremurat şi subţirel…
Dormi?
Şi nici n-am prins de veste!
Uşa s-a închis cu cheia,
Focu-şi pâlpâie scânteia,
Şi povestea nu-i poveste:
Eu eram fetiţa-aceea,
Iar bunica – nu mai este…
(Otilia Cazimir, Poveste de omăt)

1. Transcrie din text un vers cu măsură divizibilă cu 2…………………………………….4 puncte
2. Scrie pătratul perfect al numărului corespunzător personajelor din casă……………….2 puncte
3. Propune o relaţie matematică prin care să ilustrezi legătura dintre personajele din casă şi cele din
afara ei. Explică modul în care ai gândit……………………………………………………4 puncte
4. Redactează o compunere narativă de 10 – 15 rânduri, cu titlul Poveste de omăt……. 45 de puncte
În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere:
• adecvarea conţinutului compunerii la titlul indicat;
• utilizarea următoarele figuri de stil: epitetul, comparaţia şi personificarea;
• dezvoltarea inedită/ originală a temei;
• respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie;
• aşezarea corectă a textului în pagină.
5. Pornind de la compunerea pe care ai realizat-o, alcătuieşte textul unei probleme de matematică
având două judecăţi, pentru care să oferi şi rezolvarea. ……………………………………..45 de puncte

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu
Total: 140 de puncte
Timp de lucru: 2 ore
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