
 
 
 

 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU HERA  BĂTEŞTI 
PROIECTUL EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN„SUB SEMNUL LUI FLORAR”  

CLASA A VI-A   
4 APRILIE 2013 

 
 Omul a simţit dintotdeauna nevoia să comunice cu semenii săi. Indiferent de 
distanţă, oamenii şi-au transmis mesaje prin diverse căi, precum răvaşele purtate de 
porumbeii voiajori, bileţele îndesate în sticle şi aruncate cu speranţă în apele mărilor. 
Apoi au apărut scrisorile transportate cu ajutorul diligenţelor ce ajungeau la destinaţie în 
câteva luni, sau chiar în câţiva ani. Totuşi, bunicii voştri încă mai folosesc scrisoarea. 
Florin le scrie din Sinaia, bunicilor săi ce locuiesc în Băteşti, băiatul fiind într-o tabără  
şcoalară, organizată cu ocazia programului Să ştii mai multe, să fii mai bun.  
 
Citeşte scrisoarea de mai jos, reflectează şi apoi răspunde cerinţelor date: 
 

Sinaia, 4 aprilie, 2013 
 

Dragii mei bunici,  
 
 

 Multe salutări de la Sinaia, oraş minunat, în care am ocazia să mă găsesc, în 
această mult aşteptată săptămână - Şcoala Altfel. Am ajuns cu bine, după o oră şi 
jumătate de mers cu trenul. Am fost cazaţi chiar la poalele Munţilor Bucegi, într-o 
pensiune primitoare şi călduroasă.  
 Mica noastră vacanţă a început fantastic. Avem parte de o vreme însorită, deşi 
puţin cam răcoroasă pentru această perioadă a anului. După-amiază, împreuna cu toţi 
profesorii şi colegii, vom urca până la Cota 1400 şi vom admira crestele munţilor, ne 
vom îmbăta cu mirosul proaspăt al brazilor. Să nu uit să vă spun că în această tabără am 
întâlnit şi copii noi, deoarece şcoala noastră realizează un schimb de experienţă cu o 
şcoala din Birmingham, Anglia. Copiii englezi sunt fascinaţi de România şi, sincer să fiu, 
sunt chiar prietenoşi. Ieri am făcut cunoştinţă cu un băiat de vârsta mea, pe nume Jack. 
E simpatic şi are chef de aventură, ca şi mine, de altfel.  
 Dar voi, cum vă mai simţiţi? Sper că v-aţi revenit după acea raceală nesuferită. 
Apropo, mâine vom vizita Mănăstirea Sinaia şi promit că mă voi ruga pentru voi ca să vă 
faceţi bine. Aştept să vă revăd, până atunci, bucuraţi-vă alături de mine şi aşteptaţi-mă, 
vă rog, mai ales tu, bunico, cu budinca mea preferată. Vă îmbrăţişez!                                 

 
                                                     Cu drag,  

                                                                      al vostru nepot,  
                                                                                 Florin 



 
                                         Nume………………… 
 
                                         Scoala………………….. 
 
                                         Prof. Lb. română…………. 

 
 
 
 
 
 

SUBIECT  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
                                                         (30 puncte) CLASA A VI-A 

 
1. a. Scrie câte un sinonim şi câte un antonim pentru structura v-aţi revenit      

……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………            1 p 

    b. Încercuieşte răspunsul corect: Această scrisoare este de tip: 
• familiar      
• familial                                                                                       1 p 

   c. Selectează din text un cuvânt ce conţine diftong şi un cuvânt ce conţine hiat.   
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….    1 p 
   d. Notează câte litere şi câte sunete are fiecare din cuvintele: această,  schimb.      
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..   
…………………………………………………………………………………………2 p 
2. a. Selectează din scrisoarea dată două verbe la două moduri diferite pe care le vei 
preciza.   4 p 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                 
   b. Precizează funcţia sintactică şi cazul pentru fiecare din cuvintele subliniate în 
scrisoare. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                        6 p 
3.  Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii un peisaj de munte care 
te-ar fi impresionat, dacă ai fi fost în locul lui Florin, în tabără.  
În compunerea ta, trebuie: 

• să descrii imaginile impresionante şi sentimentele trăite; 
• să foloseşti procedeele specifice descrierii literare de tip tablou; 
• să respecţi regulile de ortografie şi de punctuaţie necesare.                               15 p 

 
                                                 



 
   
                                                Nume elev……………....... 
                                                Scoala  ……………………                                                                                         

                                        Prof. matematica……… 
 
 

 
 
 

 
SUBIECT  MATEMATICĂ 
(30 puncte)CLASA A VI-A  

 
 

1.Completează/ alege, răspunsul corect: 
a) (5p)  Călătorind cu trenul, cu o viteză medie de 60 km/h, se parcurge distanţa Ploieşti-
Sinaia în 1,25h. La întoarcere, un microbuz va parcuge cu o viteză medie de 50 km/h 
aceeaşi distanţă în.......h.                        
 
b)(5p)  În tabără, elevii sunt cazaţi în camere de două persoane. Ştiind că sunt 4 
prahoveni,  2 englezi, 3 francezi, 5 ardeleni şi 11 bucureşteni, probabilitatea ca Florin să 
fie cazat în cameră cu un elev care nu este român este.......  
 
c)(5p)  La un joc de cercetaşi, la un moment dat,  Florin, Jack, Paul şi Ionuţ sunt situaţi 
pe aceeaşi linie în locuri diferite, astfel: Florin este egal depărtat de Paul şi Jack, distanţa 
dintre  Jack şi Ionuţ este egală cu distanţa dintre Florin şi Paul, iar distanţa dintre Florin şi 
Ionuţ este de 42m. La ce distanţă se află Paul de Ionuţ? 
 
a) 21m                b) 42m               c) 63m              d) 84m              e)  nu se poate preciza  
 
 
2.(15p) Iată  şi cum a cheltuit Florin banii cu care a venit în tabără: 
În prima zi, a cheltuit 40% din sumă, a II-a zi a cheltuit o treime din rest, a III- zi 
jumătate din cât a cheltuit a II-a zi, a IV-a zi a participat la un concurs de cercetaşi unde, 
clasându-se pe locul trei,  a primit un premiu de 50 lei, iar în ultima zi, a V-a, a cumpărat  
cadouri pentru cei de acasă, de toţi banii pe care îi avea, adică de 185 lei. Ce sumă a avut?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                          Nume elev…………………………………… 
 
                                          Scoala…………………………………………. 
 
                                          Prof. Engleza…………………………….. 
 

 
 
 
 
 

SUBIECT : LIMBA ENGLEZĂ (20puncte) 
 

A. Read and circle the correct answer. 
 
Florin  is very glad to have a new friend. They have a lot of things to tell each other. 
Florin  starts  telling  Jack  about something that happened to him  last spring. 
 
You will never believe what happened to me one Monday morning last spring.  I was 
going to school  when it started to rain. As I was waiting at the bus  stop, a car drove past 
me at full speed. Before I knew it, I was soaking wet. I felt miserable – the people at the 
bus stop were laughing and I looked a mess. It was very embarrassing. Why do these 
things always happen to me? 

 
1. Choose the right title for Florin’s story. 

a. A Happy Day! 
b. A Rainy Day! 
c. What a Day! 

 
2. It started to rain  …. Florin  was going to school. 

a. when 
b. while 
c. because 

 
3. Which expression has a  similar   meaning to “miserable”? 

a. tired 
b. dirty 
c. very unhappy 

       
       4.. “I  looked a mess “ means…… 
             a. I looked dirty 
             b. I  looked clean 
             c. I  looked angry 
     



    
 
 
 
 5.  “I felt miserable.”.  The correct question to ask  Florin about the way  he felt that day 
is.... 
             a. How did  you felt? 
             b. How felt you ? 
             c. How did you feel ? 
                                                                                                                                   5 x 1p  

 
B. Florin  loves the month  of May. In fact, spring is  his favourite season. He loves 

spring because everything is so beautiful and colourful. There are flowers  
everywhere and the birds build  their nests in the trees. Sometimes , grey clouds 
appear in the sky and it rains, but after the rain, the sky turns  blue again. 

 
1. Help Florin fit the past simple forms of these verbs into the puzzle. 
Write the answers across. 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
 
                                                                                                                           8 x 
0,50p = 4p 
 
2.  Florin  has twenty roses and ten tulips in one hand and ten roses and  twenty 

tulips in the other hand.  Write something funny about  Florin. 1p                                                                                                                             
 

C. Imagine  that  Jack is your new English friend. Write a paragraph telling  him  
about something  that happened to you.  Use the past simple and  the past 
continuous (60 – 80  words). Use Florin’s story as a model. 10p                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                               

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

complete     go     happen   have 
think      try      understand    
walk 



 
 
 

                    Nume 
                          elev……………....... 

                                          Scoala……………                                                                                            
 

                                                     Prof. religie……………… 
 

 
 
 
 

SUBIECT: RELIGIE clasa a VI-a 
 
 
Completează propoziţiile/alege varianta  corectă: 
 
1. a. În drum spre Mănăstirea Sinaia, am aflat că aceasta  are hramul ,, Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică”, dar nu pot să-mi amintesc ziua în care se sarbatoreşte  : 
a) 14 septembrie            b) 25 martie        c)  15 august        d) 21 noiembrie   
 e) 8 septembrie   2p 
 
   b. Ionuţ, colegul meu de cameră, mi-a spus că aici se află şi o părticică din Moaştele 
unor sfinţi foarte cunoscuţi, sărbătoriţi  în luna lui Florar: 
a) Sfântul Gheorghe    b) Sfântul  Ştefan   c) Sfinţii Constantin şi Elena  d) Sfinţii Petru şi 
Pavel   2p 
 
c.   Când am ajuns la mănăstire, era Slujba Sfintei Liturghii, deoarece ne aflăm în 
perioada Postului Mare ( Postul Paştelui) care durează: 
 a) 4 săptămâni       b) 6 săptămâni      c) 7 săptămâni      d) 3 săptămâni    e)  5 săptămâni     
2p 
 
d) Preotul a citit din Sânta Evanghelie, despre ,,Minunea vindecării celor zece leproşi”’ 
din învăţătura căreia, am reţinut că trebuie să avem faţă de binefăcătorii noştri: 
a) nepăsare            b) invidie           c)  bunătate            d) recunoştinţă          e) indiferenţă       
2p 
 
e)  În timpul slujbei, am auzit şi  cântarea închinată Maicii Domnului: ,, Cuvine-se cu 
adevărat”. Aş vrea să îmi amintesc  versurile  în care se arată Preacinstirea ei:  
,,Ceea ce eşti 
………………………………………………………………………………………………
…………………. ................................................................................................... .............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
………………………………………………………………………………………………
……………….……………………….................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………
……………………….te slăvim.”      2p  



 
 
  
 
 
 
 2.   Slujba  este minunată… Am promis bunicilor că mă voi ruga pentru ei să se facă 
bine, dar cum să mă rog eu pentru a fi o rugăciune bineplacută lui Dumnezeu şi El să o 
împlinească? Eu m-am mai rugat, dar nu s-a împlinit imediat rugaciunea. Da,voi lua 
exemplul femeii canaaneence despre care am învăţat la ora de religie. Ajutaţi-ma  şi  voi:  
În maxim 15 rânduri, descrieţi  modelul de rugăciune plăcut lui Dumnezeu. Vreau să fiu 
şi eu încredinţat  de cuvintele Mântuitorului pe care le-a spus femeii canaaneence:,,… fie 
ţie după cum voieşti”.(Matei.15,27) În descriere, trebuie: 
     -să foloseşti  termeni de specialitate; 
     -reper în descrierea ta, să fie rugaciunea femeii canaaneence. 
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


