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- Așa, fantasticilor! zice domnul Daniels […]. 
Astăzi, primul lucru pe care o să

anul ăsta – vreau să vă spun despre unele dintre pove
Când vorbește despre cărți, […] parcă

vorbind despre povești. Dar să-mi ceară mie să citesc este ca 
Și pe urmă situația se înrăutățește. Domnul Daniels scoate un teanc de caiete. 
- Am o surpriză. Un jurnal nou
- O, nu! […]  
- Și încă ceva. Din când în când vă voi indica eu câte un subiect, dar nu foarte des. Și niciodată, 

dar absolut niciodată – nici chiar dacă m
corectez în unele cu cerneală invizibilă 

- Poftim?  
- Nu vă voi da niciodată note pe jurnale. Nu le voi corecta niciodată. 

să vă spun despre ce să scrieți. Puteți scrie despre viața voastră, despr
marca preferată de săpun, despre ce căr

Uau! Mă întreb dacă delirează. Nu le corectează? Scriem despre ce vrem? E prea frumos ca să 
fie adevărat; sunt sigură că mai urmează ceva. 

- Respectăm doar două reguli. 
Aha! Iată-le! Vin și regulile. 
- Trebuie să puneți creionul pe hârtie și să scrieți ceva. Și adeseori vă voi răspunde și eu cu o 

frază sau două.  
- Ne scrieți și dumneavoastră? întreabă Oliver. Putem să vă dăm n
Domnul Daniels râde.  
- Nimeni nu dă note, Oliver. Este un exerci

evaluări.  
- Putem să vă punem întrebări? se interesează Max. 
- Sigur! zice domnul Daniels, împăr

pentru ceva în care trebuie să scrii. 
- Pot să scriu despre fotbal? întreabă Max. 
- Despre orice vrei tu.  
- Ce grozav! strigă Oliver. O să vă cer răspunsurile la teste. 

discreție la cantină.  
- Așa cum am spus, tu poți să ceri orice, îi răspunde zâmbind domnul Daniels. Deschideţi caietele 

și faceți prima însemnare. Și aveți grijă… să vă reprezinte. Jurnalul acesta este al vostru, așa că n
strica să începeți prin a vă prezenta în orice mod vreți voi. 

homar  = crustaceu marin, asemănător cu racul;
jurnal = text care cuprinde însemnări zilnice ale unei perso
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șa, fantasticilor! zice domnul Daniels […].  
Astăzi, primul lucru pe care o să-l fac va fi să vă vorbesc despre cărți. O să vorbim despre cărți 

vreau să vă spun despre unele dintre poveștile mele preferate.  
ște despre cărți, […] parcă-i gata să dea o petrecere uriașă. Îmi place

mi ceară mie să citesc este ca și cum i-ar cere unui homar să joace tenis. 
ția se înrăutățește. Domnul Daniels scoate un teanc de caiete.  

Am o surpriză. Un jurnal nou-nouţ pentru fiecare dintre voi, în care veți scrie zilnic. 

Și încă ceva. Din când în când vă voi indica eu câte un subiect, dar nu foarte des. Și niciodată, 
nici chiar dacă m-ar amenința un vrăjitor că o să-mi transforme pixurile cu care 

rectez în unele cu cerneală invizibilă – nu voi corecta ce aţi scris.  

Nu vă voi da niciodată note pe jurnale. Nu le voi corecta niciodată. Și în majoritatea zilelor n
ți. Puteți scrie despre viața voastră, despre sport, despre Bulgaria, despre 

marca preferată de săpun, despre ce cărți vă plac și despre ce cărți nu vă plac. Despre orice! 
Uau! Mă întreb dacă delirează. Nu le corectează? Scriem despre ce vrem? E prea frumos ca să 

mează ceva.  
Respectăm doar două reguli.  

și regulile.  
ți creionul pe hârtie și să scrieți ceva. Și adeseori vă voi răspunde și eu cu o 

ți și dumneavoastră? întreabă Oliver. Putem să vă dăm note?  

Nimeni nu dă note, Oliver. Este un exercițiu de comunicare. De exprimare personală. Fără 

Putem să vă punem întrebări? se interesează Max.  
Sigur! zice domnul Daniels, împărțind caietele. Al meu e galben. O culoa

pentru ceva în care trebuie să scrii.  
Pot să scriu despre fotbal? întreabă Max.  

Ce grozav! strigă Oliver. O să vă cer răspunsurile la teste. Și mai multe pauze! Și ketchup la 

să ceri orice, îi răspunde zâmbind domnul Daniels. Deschideţi caietele 
și faceți prima însemnare. Și aveți grijă… să vă reprezinte. Jurnalul acesta este al vostru, așa că n

ți prin a vă prezenta în orice mod vreți voi.  

 (Lynda Mullaly Hunt, Ca peştele în copac
crustaceu marin, asemănător cu racul; 

însemnări zilnice ale unei persoane despre evenimente legate de via
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ți. O să vorbim despre cărți 

șă. Îmi place să-l ascult 
ar cere unui homar să joace tenis.  

 
ți scrie zilnic.  

Și încă ceva. Din când în când vă voi indica eu câte un subiect, dar nu foarte des. Și niciodată, 
mi transforme pixurile cu care 

Și în majoritatea zilelor n-o 
e sport, despre Bulgaria, despre 

ți vă plac și despre ce cărți nu vă plac. Despre orice!  
Uau! Mă întreb dacă delirează. Nu le corectează? Scriem despre ce vrem? E prea frumos ca să 

ți creionul pe hârtie și să scrieți ceva. Și adeseori vă voi răspunde și eu cu o 

țiu de comunicare. De exprimare personală. Fără 

țind caietele. Al meu e galben. O culoare prea frumoasă 

Și mai multe pauze! Și ketchup la 

să ceri orice, îi răspunde zâmbind domnul Daniels. Deschideţi caietele 
și faceți prima însemnare. Și aveți grijă… să vă reprezinte. Jurnalul acesta este al vostru, așa că n-ar 

                               
Ca peştele în copac) 

e despre evenimente legate de viața sa. 



 
 
I. (25 de puncte) 
1. (10 puncte) Precizează, într-un enun
2. (10 puncte) Explică, în cel pu
despre cărți, […] parcă-i gata să dea o petrecere uria
3. (5 puncte) Identifică două subiecte despre care copiii pot scrie în jurnalele lor. 
 
II. (45 de puncte) 
4. (15 puncte) Transformă următoarele propozi
a. Din când în când vă voi indica eu câte un subiect 
b. Nu vă voi da niciodată note pe jurnale
c. Și pe urmă situația se înrăutățește
d. Puteți scrie despre viața voastră 
e. Respectăm doar două reguli. 
 
5. (15 puncte) Precizează ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate în secven
voi indica eu câte un subiect, dar nu foarte des. 
m-ar amenința un vrăjitor că o să-mi transforme 
– nu voi corecta ce aţi scris.  
 
6. (10 puncte) Rescrie următoarele enun
a. Exercițiul acela l-a solicitat pe amabilul coleg al prietenului nostru.
b. Profesorul a acordat medalia elevului con
 
7. (5 puncte) Rescrie enunțul următor
Oliver. Este un exercițiu de comunicare.
 
III. (20 de puncte) 

Scrie o compunere, de cel pu
școala ideală (școala perfectă).  

 
În compunerea ta, vei avea în vedere următoarele aspecte:

- exprimarea opiniei despre școala ideală
- dezvoltarea ideilor prin exemplificări, situa

Notă:  Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

  Timpul de lucru este 45 de minute.
 

 

un enunț, care este surpriza pe care domnul Daniels le-o face 
Explică, în cel puțin două enunțuri, semnificația (înțelesul) secvenței: 

i gata să dea o petrecere uriașă. 
ă două subiecte despre care copiii pot scrie în jurnalele lor.  

Transformă următoarele propoziții dezvoltate în propoziții simple:  
Din când în când vă voi indica eu câte un subiect (...); 

vă voi da niciodată note pe jurnale. 
ția se înrăutățește. 

 (...) 

Precizează ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate în secvența: Din când în când 
voi indica eu câte un subiect, dar nu foarte des. Și niciodată, dar absolut niciodată 

mi transforme pixurile cu care corectez în unele cu cerneală 

Rescrie următoarele enunțuri, punând substantivele la plural:    
a solicitat pe amabilul coleg al prietenului nostru.  

b. Profesorul a acordat medalia elevului conștiincios.  

țul următor, punând verbele la viitor (păstrează persoana): Nimeni nu dă note, 
țiu de comunicare. 

de cel puțin 12 rânduri, în care să prezinți modul în care î

compunerea ta, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

școala ideală, prin cel puțin două elemente/aspecte; 
dezvoltarea ideilor prin exemplificări, situații pe care ți le imaginezi etc. 

Toate subiectele sunt obligatorii. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timpul de lucru este 45 de minute. 

 

o face copiilor. 
țin două enunțuri, semnificația (înțelesul) secvenței: Când vorbește 

Din când în când vă 
Și niciodată, dar absolut niciodată – nici chiar dacă     

cu care corectez în unele cu cerneală invizibilă 

Nimeni nu dă note, 

modul în care îți imaginezi tu 
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I. (25 de puncte) 

1. (10 puncte) 

- răspunsul corect, conform textului - 6 puncte; răspuns parţial, ezitant – 3 puncte; 

- formularea răspunsului într-un enunţ - 2 puncte; 

- corectitudinea gramaticală a enunţului - 2 puncte; 

2. (10 puncte) 

- explicarea clară şi nuanţată a secvenţei – 6 puncte; explicare schematică – 3 puncte; 

- formularea răspunsului în cel puţin două enunţuri - 2 puncte; 

- corectitudinea gramaticală a enunţului - 2 puncte; 

3. (5 puncte) 

- identificarea corectă a celor două subiecte – 5 puncte (2 x 2,5 p.) 

II. (45 de puncte) 

4.  (15 puncte) 

- rezolvări corecte (5 x 3 p.): a. voi indica eu; b. nu voi da; c. situaţia se înrăutăţeşte; d. puteţi;             

e. respectăm; 

5. (15 puncte) 

- rezolvări corecte (5 x 3 p.): vă = pronume personal; ar ameninţa = verb; pixurile = substantiv; 

invizibilă = adjectiv; aţi scris = verb; 

6. (10 puncte) 

a. - rescrierea formelor corecte ale substantivelor, conform cerinţei (3 x 1 p.) 

    - corectitudinea gramaticală a celorlalte cuvinte din enunţ - 2 puncte; 

Exerciţiile acelea i-au solicitat pe amabilii colegi ai prietenilor noştri. 

b. - rescrierea formelor corecte ale substantivelor, conform cerinţei (3 x 1 p.)  

   - corectitudinea gramaticală a celorlalte cuvinte din enunţ – 2 puncte; 

Profesorii au acordat medaliile elevilor conştiincioşi. 

7. (5 puncte) 

- rescrierea enunţului care conţine formele corecte ale verbelor – 5 puncte (2 x 2, 5 p.): nu va da, va fi. 

III. (20 de puncte) 

- exprimarea opiniei despre şcoala ideală şi precizarea a cel puţin două elemente/aspecte – 6 puncte; 

exprimarea schematică a opiniei despre şcoala ideală şi precizarea unui singur element/aspect – 3 

puncte; 

- dezvoltarea ideilor prin exemplificări, situaţii etc. – 6 puncte; schematism, lipsa exemplelor etc. – 3 

puncte; 

- utilizarea unei exprimări clare şi nuanţate – 2 puncte; 

- succesiunea logică a ideilor – 2 puncte; 

- respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie – 2 puncte; 

- respectarea numărului minim de rânduri – 1 punct; 

- aşezare în pagină şi lizibilitate – 1 punct.  
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MATEMATICĂ 

 

1. Aflați numărul natural a dacă: 

 6 351 1326 : 1 2022a      . 

(20 de puncte) 

 

2. Lungimea unui dreptunghi este de șapte ori mai mare decât lățimea acestuia. 

Perimetrul dreptunghiului, exprimat în metri, este egal cu cel mai mic număr natural 

par de patru cifre, cu cifrele diferite. Aflați diferența dintre lungime și lățime.  

(20 de puncte) 

 

3. Gigel trebuie să joace 20 de meciuri într-un turneu de șah. La un moment dat, Gigel 

observă că a câștigat jumătate dintre meciurile jucate până atunci, pierzând o treime 

dintre acestea, iar trei s-au încheiat la egalitate. Câte meciuri i-au mai rămas de jucat 

lui Gigel? 

(20 de puncte) 

 

4. Determinați cel mai mare număr natural care poate fi deîmpărțitul unei împărțiri, 

știind că restul este cu 100 mai mic decât deîmpărțitul. 

(15 puncte) 

 

5. Un număr natural de trei cifre se numește „meșotist” dacă cifra sa din mijloc este mai 

mare decât suma celorlalte două cifre. Câte numere „meșotiste” au produsul cifrelor 

egal cu zero? 

(15 puncte) 

 

 

 

Notă:  1. Toate subiectele sunt obligatorii și se cer rezolvările complete. 

2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 3. Timpul de lucru este 45 de minute. 
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MATEMATICĂ 

Soluții și barem de evaluare 

 

 

1. Aflați numărul natural a dacă: 

 6 351 1326 : 1 2022a      . 

(20 de puncte) 

Soluție: 

2022 : 6 337          (5 puncte) 

351 337 14           (5 puncte) 

14 1 13            (5 puncte) 

1326 :13 102a           (5 puncte) 

 

 

2. Lungimea unui dreptunghi este de șapte ori mai mare decât lățimea acestuia. 

Perimetrul dreptunghiului, exprimat în metri, este egal cu cel mai mic număr natural 

par de patru cifre, cu cifrele diferite. Aflați diferența dintre lungime și lățime.  

(20 de puncte) 

Soluție: 

1024P  m          (5 puncte) 

7L l           (5 puncte) 

64l   m         (5 puncte) 

64 6 384L l     m        (5 puncte) 

 

 

3. Gigel trebuie să joace 20 de meciuri într-un turneu de șah. La un moment dat, Gigel 

observă că a câștigat jumătate dintre meciurile jucate până atunci, pierzând o treime 

dintre acestea, iar trei s-au încheiat la egalitate. Câte meciuri i-au mai rămas de jucat 

lui Gigel? 

(20 de puncte) 

Soluție: 

Cele 3 meciuri încheiate la egalitate reprezintă 
1

6
 din numărul meciurilor jucate până 

în acel moment.        (10 puncte) 

3 6 18   meciuri jucate       (5 puncte) 

20 18 2   meciuri rămase       (5 puncte) 



 

 

 

4. Determinați cel mai mare număr natural care poate fi deîmpărțitul unei împărțiri, 

știind că restul este cu 100 mai mic decât deîmpărțitul. 

(15 puncte) 

Soluție: 

,D Î C R R Î            (2 puncte) 

100D R            (2 puncte) 

100Î C           (2 puncte) 

100Î           (3 puncte) 

99R            (3 puncte) 

199D           (3 puncte) 

 

 

5. Un număr natural de trei cifre se numește „meșotist” dacă cifra sa din mijloc este mai 

mare decât suma celorlalte două cifre. Câte numere „meșotiste” au produsul cifrelor 

egal cu zero? 

(15 puncte) 

Soluție: 

Justificarea faptului că numerele „meșotiste” au forma 0ab     (5 puncte) 

Sunt 8 numere de forma 1 0b , 7 numere de forma 2 0b , ..., un număr de forma 8 0b  

          (5 puncte) 

Total 1 2 ... 8 36     numere      (5 puncte) 

 

 

 

Notă: Orice rezolvare corectă, diferită de cea din barem, va fi punctată corespunzător. 

 


