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I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte): 

Se dă textul: 

Totul ar fi trebuit să fie sfere, 

dar n-a fost, n-a fost aşa. 

Totul ar fi trebuit să fie linii, 

dar n-a fost, n-a fost aşa. 

Ar fi trebuit să fii un cerc subţire, 

dar n-ai fost, n-ai fost aşa. 

Ar fi trebuit să fiu un romb subţire, 

dar n-am fost, n-am fost aşa. 

 

Iarbă, pietre, arbori, păsări, 

voi sunteţi cu totul şi cu totul altceva. 

Mă privesc, m-aud, m-adulmec 

şi îmi pare că visez. 

 

Totul ar fi trebuit să fie sfere, 

dar n-a fost, n-a fost aşa. 

Totul ar fi trebuit să fie linii, 

dar n-a fost, n-a fost aşa. 

                                      Nichita Stănescu, Cântec (Despărţire de o vârstă) 

Cerinţe: 

1. Transcrie, din textul poeziei, un cuvânt care, scris de la sfârşit la început, să devină verb şi 

alcătuieşte un enunţ în care acest verb să fie la un mod personal................................................ 5p. 

2. Selectează, din textul poeziei, cinci verbe care să conţină în interior câte o secvenţă care să 

poată fi transcrisă ca şi cum ar fi cuvânt de sine stătător, cu valoare morfologică de verb. ........5p. 

3. Alcătuieşte o propoziţie dezvoltată, despre vârsta copilăriei, respectând următoarele cerinţe: 



- predicatul să fie exprimat prin verbul care apare de cele mai multe ori în poezia lui Nichita 

Stănescu; 

- alte două părţi de propoziţie să fie exprimate prin cuvinte de sine stătătoare, obţinute prin 

decuparea unor secvenţe din cuvintele textului dat. ....................................................................5.p 

 

 

II. MATEMATICĂ (15 puncte): 

 

Un joc are trei beculeţe. Primul se aprinde la fiecare două secunde. Al doilea se aprinde prima 

dată la o secundă după aprinderea primului, apoi la fiecare 3 secunde. Al treilea se aprinde prima 

dată la a doua aprindere a primului apoi la fiecare 5 secunde. 

Cerinţe: 

a) Arată că, la un moment dat, toate becurile vor fi aprinse simultan. 

b)  Demonstrează că, după prima aprindere concomitentă a celor trei becuri, acest fenomen 

se va repeta periodic. 

c) Calculează de câte ori becurile sunt aprinse simultan în primele trei minute. 

 

III. LINGVISTICĂ (60 de puncte):  

 

Se dau următoarele cuvinte din chineză şi traducerea lor în română, în ordine aleatorie: 

 1.     6.  

 2.     7.  

 3.     8.  

 4.      9.  

 5.     10.  

Nanjing, Paris, Shanxi, Tian-Shan, Paraguay, Tianjin, Beijing, Shandong, Mexico, Oceanul 

Arctic 

Cerinţe: 

1. Găsiţi corespondenţele corecte.       (40 de puncte) 

2. Pornind de la corespondenţele găsite, ce semnificaţie are caracterul din chineză?  

   (5 puncte) 



 

3. Explicaţi cum aţi rezolvat.        (15 puncte) 

        

Notă: Se ştie că una dintre capitalele menţionate în cerinţă se traduce prin sintagma „Capitala 

Nordului”. Aşadar, fiţi atenţi la poziţia geografică a anumitor regiuni/oraşe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


