
                                                                                            

 

                                                                                                                          Numele: _____________________ 

                                                                                                                                Prenumele: _____________________ 

                                                                                                                                      Școala:_____________________ 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” IAŞI 

 

 

CONCURSUL  JUDEŢEAN CRENGUŢA DE AUR –ediția a II-a 
18.02. 2016 

 

Subiectul nr.1-(40 de puncte) 

A. Se dă textul: 

„O porumbiță sta pe ramura unei sălcii de la marginea apei. Când colo, zări pe biata albină și i se 

făcu milă. Cu ciocul rupse o frunzuliță și-a aruncat-o înaintea albinei. Cu ultimele puteri, albina s-a urcat pe 

frunză salvându-se de la înec. Aripile i s-au uscat și-apoi a zburat mulțumită că trăiește.” 

 ( Povești de aur, povești nemuritoare) 

a) Scrie cuvinte cu sensuri asemănătoare pentru: ramura, zări, biata, rupse, mulțumită. 

b) Analizează gramatical următoarele cuvinte: sta, pe ramura, (a aruncat-)o, aripile, ultimele. 

c) Alcătuiește o propoziție în care cuvântul porumbiță să aibă altă funcție sintactică decât cea din text. 

d) Scrie o propoziție dezvoltată despre păsări, după schema:S+A+A+P+C+A. 

e) Formulează ideea principală a textului. 

B. Scrie un text de 5-6 enunțuri prin care să-ți imaginezi cum s-ar putea finaliza întâmplarea din 

fragmentul dat. 

Subiectul nr.2-(40 de puncte) 

Pentru exercițiile 1 și 2 scrieți doar rezultatul, iar pentru 3 și 4 scrieți rezolvările complete: 

 

1. Calculați: 

6 866+{36•24-[62:(24+7)+653]}•15= 

2. Aflați numărul necunoscut din expresia: 2+2•{2+2•[2+2•(2-2:a)]}=22 

3. Diferența a două numere este 24. Știind că la împărțire dau câtul 3 și restul 2, aflați cele două 

numere. 

4. Într-o livadă, pomii numerotați cu  numerele 1,8, 15,…176, erau caiși, iar restul erau peri. 

a. Ce număr este scris pe al 12-lea cais? 

b. Câți caiși au fost?  

Subiectul nr. 3( 10 puncte) 

1. Denumeşte unităţile de relief notate cu litere: 

 

       A ……………………………………… 

          A              C  B ……………………………………… 

       C ……………………………………… 

  D     D ……………………………………… 

 

B 
                          

 



                                                                                            

 

2. Scrie pe harta alăturată, la locul potrivit, vecinii României. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Munţii Carpaţi se împart în: 

 

a) Carpaţii Meridionali, Carpaţii Occidentali, Munţii Rodnei 

b) Carpaţii Orientali, Carpaţii Occidentali, Carpaţii Meridionali 

 

4. Principalele momente ale luptei pentru unitate naţională  au fost: 

a) Unirea Principatelor Române în anul...................prin dubla alegere ca domnitor a lui 

.............................................................. 

b) Formarea Statului Naţional Unitar Român în anul .......................                                                            

 

5. Încercuieşte răspunsul corect: 

 

 Conducătorii dacilor se numeau:   

 a) domnitori        b) împăraţi            c)  regi                                 

 Dacia a fost cucerită de romani în anul:  

  a) 106        b) 105            c) 102                                   

6.  Notează  cu  A  enunţurile  adevărate  şi  cu   F  enunţurile  false . 

 

Ștefan cel mare a domnit în Moldova. ____ 

Mircea cel Bătrân s-a luptat cu nemții.____ 

Vlad Țepeș nu –i iubea pe trădători, leneși și hoți și-i pedepsea trăgându-i în țeapă. ____ 

 

Notă:  Se acordă 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 90 minute. 

 Felicitări! Ai ajuns la sfârșitul testului!  


