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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 

CLASA a IV-a /  08.04.2017 
Varianta I 

 
Toate subiectele sunt obligatorii!  
Timp de lucru: 45 de minute 
 
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor mai jos formulate: 

"Odaia dă în stradă, peste peticul de grădină cu pomi în desfăşurare, împrejmuit cu 

zăbrele. Au înflorit caişii deodată, peste noapte, mai înainte ca frunzele să li se fi desfăcut. Le-

am găsit dimineaţa furcile ramurilor cu totul albe, ca şi cum ar fi fost înmuiate în lăpturile groase 

ale nopţii şi ar fi îngheţat pe ele varul de argint al lunei... În două zile, caisul s-a îmbrăcat în 

bumbacul selenar* şi a stat la geamul meu - prevestitor de bine- ca o panoplie cu mii de steaguri 

mărunte, ca nişte roiuri de fluturi albe, spânzurate în aer deasupra tulpinii [...] Florile caisului au 

pierit, în locul lor se ivesc frunzele, ce cresc, din ceas în ceas şi au acoperit pomul întreg, cu 

gingaşe îmbrăcăminţi tremurătoare[...] Şi înflori, iată, şi gutuiul, după ce frunzele au crescut 

deplin, ca să primească florile rare, aşezate câte una, cu o simetrică economie, în cuiburile lor. " 

( Tudor Arghezi, Un ciob de primăvară)  
*Selenar-adj., Referitor la Lună, de Lună. 
 
 Subiectul I  ( 15 de puncte ) 

Valorificând sugestiile textului, redactează o compunere de 15-20 de rânduri în care să 
prezinți o întâmplare neobișnuită din viața caisului pe care acesta ți-o povestește.  

Pentru obţinerea punctajului maxim va trebui: 
• să dai un titlu sugestiv compunerii tale;                                                               2p 
• să respecţi tema propusă, valorificând textul în mod clar, nuanţat, respectând 

succesiunea logică a întâmplărilor;                                                                        5p                                                                                 
• să foloseşti un vocabular adecvat;                                                                         2p 
• să valorifici naraţiunea şi descrierea;                                                                    2p                        
• să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie;                                               3p 
• să te încadrezi în limita de 15-20 rânduri.                                                             1p 
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Subiectul al II-lea ( 30 de puncte) 
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: deodată, a stat.                                                                                                                    

6 puncte 
2. Scrie trei termeni din  familia de cuvinte a substantivului noapte.                      6 puncte 
3. Menționează partea de vorbire și funcția sintactică a cuvintelor subliniate.        6 puncte 
4. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele deplin și lor să se scrie altfel decât în text.                                                                                                                       

6 puncte 
5. Transcrie un pronume personal şi un adjectiv din textul dat.                               4 puncte                                                
6. Formulează, într-un enunț, o dorință pe care caisul fermecat ți-ar putea-o îndeplini.  

2 puncte 
 
                                                                                                                             

SUCCES! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 
CLASA a IV-a /  08.04.2017 

Varianta I 
 

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE  

Subiectul I (15 puncte): 
 Se acordă 15  puncte după cum urmează: 

• Alegerea unui titlu sugestiv 2 puncte/ titlu nesugestiv, lipsă de concordanţă între 
titlu şi text 1p                                                                 

• Respectarea temei propuse prin valorificarea clară, nuanţată a textului 5p/3p/1p                                                                                 
• Folosirea unui vocabular adecvat, a unui limbaj expresiv    2p//1p                                                                      
• Valorificarea naraţiunii şi a descrierii   2p (2x 1p)                                                                     
• Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie, lizibilitate                          3p                       
• Încadrarea  în limita de 15-20 de rânduri.                                                              1p 

 
 
Subiectul al II-lea (30 de puncte):  
 
1. Precizarea sinonimelor potrivite sensurilor din text ale cuvintelor date.  6 p. (2 x 3p.)  
2. Notarea a trei termeni din familia lexicală în care se încadrează  substantivul: 6p. (3 x 2 p.)  
3. Precizarea valorii morfologice și a funcției sintactice a termenilor subliniați   6p. (2 x 3 p.)  
4.Alcătuirea celor două  propoziții în care se folosesc cuvintele selectate din text cu o altă 
ortografiere 6 puncte. (2 x 3p.) 
5. Identificarea corespunzătoare a celor două părţi de vorbire. 4 puncte. (2 x 2 p.) 
6. Formularea corectă a enunțului – 2 puncte/ formularea parțial corectă a enunțului – 1 punct. 
 
 
Total: 45 de puncte. Notă: nu se acordă alte fracțiuni de punctaj decât cele specificate în 
barem. 
 

http://licmcostin.ro/
mailto:lic_miron_costin@yahoo.ca


LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI 
 Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: lic_miron_costin@yahoo.ca 

       
 
 

CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 
CLASA a IV-a /  08.04.2017 

Varianta I 
 
 
 

(12p)1. Aflați din egalitatea: 
 

( )[ ] 20172:3923:123:242011017 =+−⋅⋅+ a  
            

(10p)2. Aflați suma numerelor care împărțite la 6 dau câtul 108. 
 

(11p)3. Aflați numărul abc  știind că cifra unităților este suma dintre 
cifra zecilor și cifra sutelor, cifra zecilor este dublul cifrei sutelor și 

132=++ cabcab . 
 

(12p)4. Pe o masă sunt de 2 ori mai multe mere decât prune. Mai 
mulți copii mănâncă fiecare câte 3 mere și 2 prune, rămânând pe masă 
8 mere și o prună. 

Câți copii sunt la masă? 
Câte mere și câte prune erau pe masă? 

 
 
SUCCES! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 
CLASA a IV-a /  08.04.2017 

Varianta I 
 
 
Barem 
1.  
    ……………………………………………………4p 
    …………………………………………………………………………..4p 
     a=2……………………………………………………………………………………….4p 
 
2. …………………………………………………………..4p 

……………………..4p 

……………………………………………………………………………………2p 
 
3.  

………………………………………………………………………5p
 

……………………………………...…………………………………4p 

………………………………………………………………………………….2p 
 
4.  

……………………………………………………………….6p
 

…………………………...……………6p 
 
 
 
 
 
Orice rezolvare corecta, diferita de barem, va primi punctajul maxim 
corespunzator! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 
CLASA a V-a /  08.04.2017 

Varianta I 
 
-Toate subiectele sunt obligatorii! 
-Timp de lucru: 45 de minute. 
 

I. Limba română (45 de puncte) 
Citește cu atenție textul următor: 
 
„Mama se aplecă și mă privește direct în ochi.  

  – Știu că a fost greu pentru tine să ne mutăm atât de des. Știu că muncesc tot timpul și nu pot 
să te supraveghez la învățătură. Probabil că ți-a fost greu să ții pasul la anumite materii și înțeleg 
asta. Chiar înțeleg. Dar trebuie să te străduiești mai mult, Ally. Pentru lucrurile care merită trebuie 
să muncești. 

– O să-mi dau toată silința, îi spun. […] 
Oftez. Aș vrea să reușească să înțeleagă lumea mea. Dar ar fi ca și cum aș încerca să-i explic 

unei balene ce înseamnă să trăiești în pădure.” 
(Ca peștele în copac, Lynda Mullaly Hunt) 

 
1. Precizează antonimele și sinonimele cuvintelor: se aplecă, greu, să trăiești                       6 p 
2. Explică în 3-5 rânduri înțelesul fragmentului: „ar fi ca și cum aș încerca să-i explic unei 

balene ce înseamnă să trăiești în pădure.”                                                                             6 p 
3. Identifică două cuvinte care să conțină diftongi și un cuvânt cu vocale în hiat.                   6 p 
4. Precizează valoarea morfologică şi cazul următoarelor cuvinte: mama, Ally, mă.               6 p 
5. Precizează modul și timpul verbelor: se aplecă, să muncești, aș vrea.                                 6 p 
6. Realizează o compunere narativă de 15-20 de rânduri cu titlul Ca peștele în copac, în care 

să-ți imaginezi o întâmplare ilustrativă la care ai luat parte.                                               15 p 
În realizarea compunerii vei avea în vedere următoarele repere: 

• Să adaptezi conţinutul compunerii la titlul dat; 
• Să relatezi o întâmplare la care ai participat, respectând succesiunea logică a întâmplărilor;  
•  Să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 
• Să respecți normele de ortografie și de punctuație; 
• Să te exprimi coerent şi să foloseşti un vocabular adecvat;  
• Să respecți limita de spațiu indicată.  

SUCCES! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 
CLASA a V-a /  08.04.2017 

Varianta I 
 
Barem de corectare  

 

1. 6p =3x2p (câte 1p pentru sinonime, respectiv 1p pentru antonime) 
2. 6p = 3p (precizarea ideii extrase din fragment) + 3p (ilustrarea ideii, prin valorificarea 

unui procedeu expresiv); se acordă doar 3 p pentru încercarea prezentării, respectiv 2p 
dacă răspunsul conţine greşeli de orice tip. 

3. 6p = 3x 2p (pentru identificarea corecta a cuvintelor cu hiat, respectiv diftong) 
4. 6p = 3x 2p (1p precizarea părţii de vorbire + 1p precizarea cazului) 
5. 6p = 3x2p (1p precizarea modului + 1p precizarea timpului verbelor) 

6. 15 puncte după cum urmează: 

• Adecvarea conţinutului compunerii la titlul propus: 2p (adecvare parţială 1p) 
• Respectarea convenţiilor compunerii narative: 5p (respectarea parţială, inserarea 

altor moduri de expunere, nerespectarea etapelor acţiunii 3p) 
• Precizarea reperelor spaţio-temporale: 2p 
• Folosirea unui vocabular adecvat: 1p 
• Exprimarea coerentă: 1p 
• Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie:  2p 
• Încadrarea în limita de  rânduri: 2p 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 

CLASA a V-a /  08.04.2017 

Varianta I 

 

 
 

 

(10p)1. a) Determinați perechile de numere naturale (a,b)  pentru care 

fracția 
10

(a-1)(b+ 2)
 este echiunitară. 

 (10p)b) Determinați valorile numărului natural n pentru care fracția 

5 8

78 3

n

n




 este subunitară.    

 

(10p)2. Dacă 220 + 410 = 2n , atunci găsiți ultima cifră a numărului 1n +3n +5n. 

 

3. Numerele naturale nenule au fost distribuite în urmatoarele submulțimi 

disjuncte două câte două: A 1  ={1}, A 2  ={2,3},A 3  ={4,5,6}… 

(5p)a) Câte numere au fost utilizate în formarea primelor 20 de 

submulțimi? 

(5p)b) Care este cel mai mare număr al mulțimii A 2017  ? 

     (5p)c) Arătați că media aritmetică a elementelor din A 9   este tot un 

element din A 9 . 

 

 

 

SUCCES! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 

CLASA a V-a /  08.04.2017 

Varianta I 

 

 

Barem 

1. a) Fractia  este echiunitara dacă a-1( ) b+2( ) =10 ………………3p 

10 =1×10 = 2 ×5= 5×2 =10 ×1………………...........................................................................3p 

 (a,b) pot fi (2,8), (3,3), (6,0)……………………………………………………4p 

  

   b) Fracția 
5 8

78 3

n

n




 este subunitară dacă     5 8 78 3n n   ...........................     4p    

     
     Scriind numerele în baza 10, obținem: 11 53 86n   .......................................   4p 

     Finalizare n < 3Þ nÎ 1,2{ }  ........................................................................................   2p 

 

2.  220 + 22( )
10

= 2n Û 221 = 2n Û n = 21………………………………………………….…5p 

u 121( ) =1, u 321( ) = 3, u 521( ) = 5
…………………………………………………………3p 

u 121 +321 +521( ) = u 1+3+5( ) = 9
………………………………………………………...…2p

 

 

3. a) Observam că  A1
 conține un element, A2

conține două elemente, A3
conține trei elemente  

Þ A20
va conține  20 elemente………………………………………………….2p 

1+2+3+...+ 20 =
1+ 20( ) ×20

2
= 210  elemente utilizate in formarea primelor 20 de 

submultimi……………………………………………………………………………………………..3p 
b) Cel mai mare element: 
- în A1

 este 1  

- în A2  este 1+2=3 

- în A3
 este 1+2+3=6…………………………………………………………….2p 

- în A2017
 este 1+2+3+...+ 2017 =

1+2017( ) ×2017

2
=1009 ×2017 = 2035153

……3p
 

c) Conform a) și b)  in A9 sunt 9 elemente,  cel mai mare este 

1+2+3+...+ 9 =
1+ 9( ) ×9

2
= 45 Þ A9 = 37,38,..., 45{ }

…………………………………….2p
 

ma =
37+38+39+...+ 45

9
= 41Î A9

…………………………………………………………….3p 
Orice rezolvare corecta, diferita de barem, va primi punctajul maxim corespunzator! 

10

(a-1)(b+ 2)
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 

CLASA a VI-a /  08.04.2017 
Varianta I 

 
 
        Toate subiectele sunt obligatorii! 
        Timp de lucru: 45 de minute 
 

Limba romana (45 de puncte) 
 „Motanul Papuc, poate că e cel dintâi din acest neam, care suferă de strabism.  Privirea 
lui saşie*, orientată anapoda, îi dă un aspect ciudat. Pestriţ ca un şal şi ros ca un ghiozdan, 
la bot, la ceafă, la genunchi, discret şi taciturn, el îşi petrece timpul ca un animal 
decorativ.   
 Infirmitatea lui se traduce, credem, prin dificultăţi de văz. Capul lui imprudent se 
ciocneşte ca un pumn de picioarele mesei, de scaune şi de geamuri şi se pare că Papuc 
vede câteva ore mai clar şi câteva ore mai puţin. Mâţele îl admiră mult mai puţin decât noi 
şi, de câte ori iese din casă, el e victima unui fapt regretabil condus de o pisică sau de un 
cotoi agresiv. Este cunoscut printre mâţele din cartier  ca pisoiul prost al mahalalei. 
Nimeni nu mai are nimic să-i spuie şi toţi trec direct la atac, repezindu-se, înşfăcând 
spinarea, şi trântind în dreapta şi-n stânga, alternativ şi sonor, capul trist al lui Papuc.” 

(Tudor Arghezi, Papuc) 
* saşie – care se uită cruciş 
 
1. Propune sinonime pentru: taciturn, alternativ şi agresiv.       6 p 
2. Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivului subliniat. Alcătuieşte enunţuri în 

care să îndeplinească funcţia sintactică de nume predicativ în cazul dativ şi apoi de 
artibut substantival genitival cu prepoziţie.                                          6 p 

   3.  Schimbaţi valoarea morfologică a cuvintelor: clar, i (să-i spuie).       6 p 
4. Exemplifică, valorificând textul dat, două caracteristici ale descrierii literare. 

             6 p 
5. Motivează, în 3 – 5 rânduri, afirmaţia „pisoiul prost al mahalalei”.     6 p  

 
6. Redactează o compunere de 10 – 15 rânduri, în care să relatezi să relatezi  o întâmplare 

cu animalul tău preferat. Propune un titlu expresiv compunerii tale.   
                                             15 p 

 
Pentru obţinerea punctajului maxim va trebui: 
- să dai un titlu sugestiv          2 p 
- să foloseşti cel puţin două figuri de stil                                    2 p 
- să respecţi caracteristicile textului narativ                          3 p 
- să foloseşti un vocabular adecvat                                      2 p 
- să te exprimi coerent          2 p 
- să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie      2 p 
- să te încadrezi în limita de 10 – 15 rânduri       2 p 
 

SUCCES ! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 
CLASA a VI-a /  08.04.2017 

Varianta I 
 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

1. Identificarea corecta a sinonimelor: 3 situaţii X 2 p = 6 p; 
2. Precizarea corecta a cazului şi a funcţiei sintactice 6 p (2 p pentru 
     alcătuirea enunţurilor şi respectarea funcţiei 2 situatii X 2p = 4 p) 

3. Schimbarea corecta a valorii morfologice 6p. (2 situaţii X 3 p.) 
4. Identificarea caracteristicilor descrierii 6 p(2 situaţii X 1 p = 2 p,  
exemplificare: 2 X 2 = 4 p) 

5. Motivarea afirmaţiei: 6 p 

6. Redactarea compunerii : 15 p 

-  titlu sugestiv        2 p 

-  folosirea a  cel puţin două figuri de stil                              2 p 

-  respectarea caracteristicilor textului narativ          3 p 

- folosirea unui vocabular adecvat                                   2 p 

- exprimarea corectă şi coerentă      2 p 

- respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie   2 p 

       - încadrarea în limita de 10 – 15 rânduri     2 p 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 
CLASA a VI-a /  08.04.2017 

Varianta I 
 

 
 
  

1. 

    (8p)a) Dacă 41
107

a
b
= atunci

   
3

2
a b

b a
−
−

este pătratul unui număr rațional. 
 

(7p)b) Determinați x din ecuația:  
1 1 1... 1

1 2 2 3 9 10
x  ⋅ + + + = ⋅ ⋅ ⋅   

 
 

2. Fie numerele naturale zyx ,,  astfel încât y reprezintă 30% din x  și 150% 
din z . 
(8p)a) Arătați ca zyx ,,  sunt direct proporționale cu 10, 3 și 2. 

    (7p)b) Aflați zyx ,,  știind că ( )( )( ) 1512=−−− zyzxyx  
 

 
     3. În  jurul punctului O sunt desenate unghiuri, având măsurile în ordinea  

  şi așa mai departe. 
    (8p)a)Câte unghiuri sunt desenate în jurul unghiului O ? 
    (7p)b) Arătaţi  că media aritmetică a măsurilor tuturor acestor unghiuri este 
egală cu măsura  unghiului format de bisectoarele primului și ultimului unghi. 
 

 
 
SUCCES! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN MATEROM – EDIŢIA a X-a 
CLASA a VI-a /  08.04.2017 

Varianta I 
 
Barem 

1. a) ..........................................4p 

 

.........................................................................4p 

b)   …………………4p 

…………………………………………………………………………………..3p 

2. a) …………………………………………………..6p 

………………………………………………………..2p 

b) …………………………………………………2p 

…………………………………….2p 

………………………………………………………..………………………………1p 
…………………………………………………………………………………….2p 

 
3. a)  Dacă sunt n unghiuri, atunci: 

………………………………………... 4p 

90)1( =+nn   ......................................................................................................... 2p 
9=n  ...................................................................................................................... 2p 

 
b)    Dacă 9,1, =ixi  sunt măsurile celor 9  unghiuri,atunci:  
 media aritmetică a măsurilor celor 9 unghiuri  este        

 


40
9

360
9

... 921 ==
+++ xxx    ………………………………............................3p 

unghiul format de bisectoarele primului şi ultimului unghi are măsura  
40

2
91 =

+ xx
 ......................................................................................................... 3p  

Finalizare          ........................................................................................................1p 
 
Orice rezolvare corecta, diferita de barem, va primi punctajul maxim corespunzator! 
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