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CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR
+ POEZIE
Etapa judeţeană - 29 aprilie 2012
Clasa a VI-a
I. Limba română (20 de puncte):
Se dă textul:
Aud cum păşeşte cineva după mine în lună
Şi pune seminţe de flori în urmele tălpilor
mele,
Un pas înţelept - albăstrele,
Un pas greşit - mătrăgună.

Un pas înţelept - turturele,
Un pas greşit - cântătoare.
Aud cum păşeşte cineva după mine-n vecie
Şi pune cuvinte în urmele tălpilor mele,
Un pas înţelept - ghilimele,
Un pas greşit - poezie.
(Ana Blandiana – Aud)

Aud cum păşeşte cineva după mine în soare
Şi pune ouă de păsări în urmele tălpilor
mele,

Cerinţe:
1. Transcrie, din text, două cuvinte derivate.
4 puncte
2. Construieşte două enunţuri în care să foloseşti, pe rând, cuvântul greşit şi antonimul
acestuia.
4 puncte
3. Scrie, pentru verbul din structura Şi pune seminţe de flori în urmele tălpilor mele, formele
timpului trecut al modului indicativ (imperfect, perfect simplu, perfect compus, mai mult ca
perfect), la aceeaşi persoană cu cea din structura dată.
4 puncte
4. Menţionează ce parte de vorbire este cuvântul subliniat din structura: Şi pune ouă de
4 puncte
păsări în urmele tălpilor mele.
5. Scrie un enunţ în care cuvântul un să fie numeral cardinal cu valoare adjectivală.
4 puncte
II. Matematică (20 de puncte):
Într-o curte sunt 8 găini, din care unele (categoria I ) fac zilnic câte un ou, altele
(categoria a doua) la fiecare două zile câte un ou, iar ultima categorie (a treia) fac la
fiecare trei zile câte un ou.
Într-o zi de luni, se constată că în cuibare sunt 8 ouă, iar de luni până sâmbătă
(inclusiv luni, inclusiv sâmbătă), se strâng 31 de ouă.
Câte găini sunt în fiecare categorie ?
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III. Română+matematică (50 de puncte):
Cu ochelarii metaforei, vom citi marea varietate de timpuri. Expresia „timpul trece” este
o metaforă hidraulică, pentru că imediat ne gândim la asimilarea timpului cu un curs de
apă, cu un râu. O altă metaforă a timpului: timpul ca zbor al unei păsări (…) Părerea
mea este că timpul are nevoie de metafore. Fără metaforă, în elegerea lumii este
chioapă. Şi nu e vorba de metafora învăţată la scoală, (…) de înfrumuse are, ci de o
metaforă (…) creatoare. (…) În afara acestor metafore, timpul nu există. (…) În ce
constă farmecul trecerii? Să prinzi o clipă magică, care să te marcheze, să-ţi stăruie în
amintire, să cauţi să te agăţi de ea. Asta face tot timpul! Frumuse ea trecerii cred că stă
în a savura clipa.
(http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-11992848-despre-frumusetea-timpului-caretrece-matematicianul-solomon-marcus.htm)
1. Transcrie un cuvânt/o expresie din text care sugerează curgerea timpului.
5 puncte
2. Scrie ideea principală pe care o identifici în textul dat.
5 puncte
3. Selectează un cuvânt care aparţine vocabularului de specialitate al unei ştiinţe.
5 puncte
4. Explică, pe scurt, în termenii a două dintre cele patru operaţii matematice (adunare,
scădere, înmulţire, împărţire) ideea cuprinsă în fragmentul subliniat.
5 puncte
5. Redactează o compunere narativă de 15 – 20 de rânduri, cu titlul Cum a devenit
Timpul prizonierul metaforei.
15 puncte
În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere:
- adecvarea conţinutului compunerii la titlul indicat;
- valorificarea elementelor specifice acestui tip de compunere;
- dezvoltarea inedită/ originală a temei;
- respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie;
- aşezarea corectă a textului în pagină şi încadrarea în limita de spaţiu indicată
6. Pornind de la conţinutul textului dat, alcătuieşte textul unei probleme de matematică,
pentru care să oferi şi rezolvarea.
15 puncte
Pentru a obţine punctajul maxim, trebuie să respecţi următoarele cerinţe:
• să alcătuieşti textul problemei, clar şi corect;
• să utilizezi unele informaţii din textul dat;
• să rezolvi problema pe care ai propus-o.

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu
Total: 100 de puncte
Timp de lucru două ore
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