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 Dintotdeauna, omul a avut o relaţie foarte strânsă cu natura. În mijlocul naturii, omul se simte 
mai liniştit, mai liber, mai despovărat de grijile de zi cu zi. Natura ne invită pe noi, oamenii, la 
visare, la relaxare, ajutându-ne să pătrundem într-un spaţiu mirific, de basm.  
 
 

SUBIECT: LIMBA ENGLEZĂ (20puncte) 
A. Read and circle the correct answer. 

 
The Popescu family usually spends  the  weekends at home, but this weekend is special. 

             They are in the mountains these days. They are staying at a lovely hotel. 
              It is Saturday today. It is a warm day in May. The sun is shining and the birds are singing in the 
trees.  The family is in the woods behind the hotel. They love being outdoors.  
              At the moment, their two sons, Alex and Iulian , are playing football.  Mrs Popescu is sitting on the 
grass. She is reading a book. Mr Popescu is writing an email. 
              Tomorrow, Alex will be eleven, and the family is having  a surprise  party for  him. They are really 
excited because they know it is going to be an amazing  birthday party! 
 

1. Choose the best title. 
a. A Warm Day in May 
b. A Holiday at the Seaside 
c. A  Special Weekend  

2. It is … 
a. autumn 
b. spring 
c. winter 

3. “Woods” is  ... 
a. the material trees are made of 
b. a small forest 
c. a  bird 

4. How many sentences are correct? 
    I am buying roses for my mother now. 



    It is sometimes raining in spring. 
    Beautiful flowers grows everywhere every spring. 
    We often go on picnics in May. 
    They are going to buy souvenirs next weekend. 
     I think it will rain all night. 
 
a. 4 
b. 5 
c. 6 

5. “Of”. “in” or “than”? 
It’s warmer today ………yesterday. 
Winter is the coldest month …….the year. 
Mr Popescu is the tallest …….  the  family. 
a. in/ than/ of 
b. than /of / in 
c. of / in / than 

                                                                                                                   5 x 1p = 5p 
B. In the woods, Alex meets  a child from another country. His new friend`s name is Michael.   

 
Michael is eleven years old. He has got  short dark hair and brown eyes. 
Michael is from England. He  lives  in Brighton with his family. His father’s name is Steve. He  is a 
teacher . His mother’s name is Kate. She  is a lawyer. Michael hasn’t got  any brothers or sisters. 
His  dog’s name is Pluto. Pluto is  very  cute .  
He likes tennis but he doesn’t like basketball. He likes school a lot. His favourite subject  is  Maths. 
He loves pop music but he doesn’t like opera. He loves dogs but he doesn’t like  cats.  

 
Introduce yourself and ask  Michael  questions. 
 
(1) name?  (2) age? (3) where from? (4) parents’ jobs ? (5) likes? 
(1) Hello. I`m …………. . What`s …………………………….. ?  
(2) How ……………………………….. ………………………. ? 
(3) Where ………………………………………………………. ? 
(4) What  …………………………………………………….......? 
(5) What ………………………………………………………… ? 
                                                                                                                                       5 x 1p = 5p 

C. Write an email to Michael and tell him about yourself ( 40  - 60 words). Use the text about 
Michael as a model. 

 
Hi  Michael! 
My name is…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Email soon. …………………. 
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SUBIECT:  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
                                                         (30 puncte) Clasa a V-a 
 
Iată un fragment din cartea ce o citeşte mama celor doi fraţi,  aflându-se la iarbă verde. 
Citeşte cu atenţie textul de mai jos, reflectează şi rezolvă cerinţele: 
 

Acesta era singurul colţişor din Parc unde nu se tundea iarba şi nu se smulgeau buruienile. 
Trifoiul, margaretele, untişorul, clopoţeii le ajungeau copiilor până la piept. Urzicile şi păpădiile îşi 
etalau mândre florile, fiindcă ştiau că Paznicul Parcului n-o să aibă niciodată timp să le smulgă de 
acolo. Niciuna din ele nu respecta Regulamentul. Îşi împrăştiau seminţele pe iarbă, se împingeau 
una pe alta ca să ocupe un loc mai bun şi se înghesuiau atât de tare una pe alta, încât tulpiniţele le 
erau mereu ascunse în cea mai întunecoasă umbră.  

(P. L. Travers, Mary Poppins în Parc) 
 
 
 

1. a. Selectează din text 3 termeni din câmpul lexical al florilor. 3p 
……………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………. 

b. Scrie 3 termeni din familia lexicală a cuvântului floare. 3p 
………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………… 

2.   Scrie valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate în textul 
dat. 9p.         

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 
3. Redactează o compunere de 10- 15 rânduri în care să îţi imaginezi o continuare a 

fragmentului de text dat. În compunerea ta, trebuie: 
- să foloseşti două moduri de expunere diferite; 
- să introduci 3 figuri de stil diferite; 
- să respecţi regulile de punctuaţie şi de ortografie.   15p 
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SUBIECT  MATEMATICĂ 
(30 puncte) Clasa a V-a 

 
1.Completează/ alege, răspunsul corect: 
a) (3p)  Cel mai mic  număr natural divizibil cu 2 , de 6 cifre , cu suma cifrelor 13 este………. 
 
b)(3p)  La un concurs interdisciplinar, o lucrare ocupă poziţia 534 din cele 1845 lucrări, 
însă la contestaţii, fiecare a 13-a lucrare a fost anulată. Elevul a urcat pe locul……. 
 
c.(4p) Era într-o zi de joi, când Mary era în parc şi un vânt puternic începu ca din senin. 
Dacă la fiecare rafală mai puternică raman exact un sfert din numărul păpădiilor la acel moment  şi  
după 5 rafale puternice au rămas 24 de păpădii, atunci câte păpădii erau la început?  
 
a) 6144                b)24574                     c)1536                       d) 98096        e)alt raspuns 
 
d) (5p) Iată  Regulamentul pe care trebuia să îl respecte plantele în colţişorul din parc: 

 23% din suprafaţă era pentru margarete; 13,5 % untişor; 21,5% clopoţei; 22% trifoi  şi restul 
păpădii. Ştiind că suprafaţa  parcului este  de 2600 m2 aflaţi suprafaţa pe care nu trebuie să o 
depăşească păpădiile.  

a)130 m2                    b)260 m2                    c)390 m2                 d)520  m2             e) alt raspuns 

 

 2.(15p) Scrie rezolvarea completa : 
 Determină cardinalul mulţimii: 
                    A= { ab | ab  = 4(a+b)  unde    a, b  Є N } 
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                                                 SUBIECT RELIGIE  
                                                                      ( 20puncte) Clasa a V-a  
 

            Completează propoziţiile/alege varianta  corectă: 
 
1. a) Niciuna din ele nu respecta regulamentul… Nici strămoşii noştri , Adam şi Eva nu au respectat 
porunca dată de Dumnezeu, săvârşind astfel păcatul neascultării cu care ne naştem fiecare dintre noi. 
Astfel, primim iertare de păcatul strămoşesc prin: 
   a)Taina Cununiei           b) Taina Mirungerii         c) Taina Preoţiei       d) Taina Botezului    2p 
  
b). Şi noi, oamenii, ne supărăm unii pe alţii, ne înghesuim să ocupăm un loc mai bun în societate 
prin orice mijloace, greşind astfel înaintea lui Dumnezeu, unii mai puţin, alţii mai mult. De aceea, 
Dumnezeu , în marea Sa iubire de oameni, a rânduit o Sfântă Taină prin care iartă, prin preot, 
păcatele oamenilor. Aceasta este: 
a) Taina  Împărtaşaniei      b) Taina Sfântului Maslu    c)Taina Mirungerii   d) Taina Pocăinţei  2p 
 
c) .Urzicile şi păpădiile îşi etalau mândre florile, dar noi, oamenii, putem cu smerenie  să-I 
mulţumim lui Dumnezeu pentru toate, unindu-ne cu El prin Sfânta Împărtăşanie, pe care a instituit-o 
la Cina cea de Taină, atunci când ,luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi,  dând ucenicilor, a 
zis:…………………………………………………………………………………… Şi luând paharul 
şi mulţumind, le-a dat, zicând:……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………(Matei.26,26-28).   2p 
 
d).Dacă plantele din Parc ar şti pe ce dată sunt sărbătorite următoarele Praznice împărăteşti,  în 
cinstea Persoanelor Sfintei Treimi, în aceste zile, ar avea mai mult timp să comunice între ele şi să se 
înţeleagă. Le ajutaţi? 
a)  Învierea Domnului……………………………………………………………………………… 
b) Intrarea Domnului în Ierusalim………………………………………………………………. 
c) Înălţarea Domnului…………………………………………………………………………… 
d) Cincizecimea( Rusaliile)……………………………………………………………………...2p 
 



e) .Să le mai spunem că El, Samarineanul Milostiv, vindecă pe om de rănile păcatului, ungându-le cu 
untdelemn şi vin. Le spuneti voi ce reprezintă aceste daruri? 
a) Untdelemnul reprezintă…………………………………………………………………… 
b) Vinul reprezintă……………………………………………………………………………2p 
 
2. Asemenea plantelor din Parc, mândre şi îngâmfate era şi bogatul nemilostiv din Pilda bogatului 
nemilostiv şi a săracului Lazăr. Descrie, în maxim 15 rânduri cum trebuie să-şi pregătească fiecare 
creştin în viaţa aceasta, plata şi răsplata pentru viaţa viitoare. În descrierea ta, trebuie: 
   -să foloseşti termeni de specialitate; 3p     -să descrii prin fapte concrete din viaţa reală.   7p                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


