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CONCURSUL NAłIONAL INTERDISCIPLINAR 

 + POEZIE 
- etapa pe sectoare – 24 martie 2012  

 
CLASA A VI-A 

 
Timp de lucru: 2 ore. 
Subiectele de pe ambele pagini sunt obligatorii  
 
Partea I. Limba română (20 puncte): 
 

“-După ultimele ştiri, 
Astăzi vom avea la masă 
Şi vreo câŃiva musafiri. 
Şase ouă ai în plasă, 
Du-te tu, frumos, acasă. 
Fii atent să nu le spargi: 
Plasa are ochiuri largi... 
 
De atent, a fost atent, 
N-a uitat niciun moment; 
PreŃiosul aliment 
Nu i-a fost indiferent: 
Nu că-i fac un compliment, 

Dar l-a dus cu sentiment, 
L-a purtat uşor şi lent, 
Dând dovadă de talent. 
L-a ferit şi de ciment, 
Şi de zid, şi de curent. 
S-a purtat foarte prudent, 
Dar n-a fost suficient. 
-Ghinionul, evident! 
Şi cum plasa n-a fost nouă 
Au ieşit, prin accident, 
Şase musafiri, din ouă...”      
 
(Gellu Naum – A doua carte cu Apolodor) 

 
 CerinŃe: 

      a)  Transcrie din ultima strofă un cuvânt care conŃine diftong şi un cuvânt care conŃine hiat.   (4 puncte) 
b)   Scrie câte un sinonim potrivit în text pentru cuvintele : ştiri, musafiri.                          (4 puncte) 
c)   Alcătuieşte două enunŃuri în care să foloseşti câte o expresie cu substantivul masă.          (4 puncte) 
d)   Notează antonimele cuvintelor: largi, atent.                                                                         (4 puncte) 
e)   Transcrie câte un verb la modul indicativ, timpurile prezent şi perfect compus.                   (4 puncte) 

  
Partea a II-a. Matematică (20 puncte):  

 
a) Considerăm enunŃul „Numărul vocalelor din consoane este mai mare sau egal decât numărul consoanelor din 

vocale.” DaŃi o interpretare acestui enunŃ astfel încât să reprezinte un adevăr matematic.                     (4 puncte)                      

b) Se consideră mulŃimea { }| , , 0,1,2,...,9 , 0
a

A a b a b b
b

 = ≠ ∈ ≠ 
 

. 

i) Câte numere raŃionale conŃine mulŃimea A ? ArgumentaŃi.                         (4 puncte) 
ii) Câte fracŃii zecimale periodice mixte conŃine mulŃimea A ? ArgumentaŃi.                                  (4 puncte) 

 
c) Se consideră următorul enunŃ : “laturile unui unghi sunt semidrepte”. 
 Notăm cu A, B, C, D şi E mulŃimile literelor ce intră în componenŃa celor 5 cuvinte din enunŃ, astfel încât A este 
mulŃimea literelor primului cuvânt, B - mulŃimea literelor pentru al doilea cuvânt, C - pentru al treilea, D - pentru al 
patrulea şi E - pentru al cincilea. Se cer: 
i) Să se determine mulŃimea F, rezultată prin reuniunea intersecŃiilor dintre oricare două mulŃimi.             (4 puncte) 
ii) Să se formuleze un cuvânt cu toate literele mulŃimii F, care să aibă sens în limba română (literele cuvântului nu se 

repetă).                   (4 puncte) 
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Partea a III-a. Română+matematică (50 de puncte): 

 
1. Citeşte cu atenŃie textul de mai jos şi răspunde cerinŃelor: 
 

”O ilustrare amuzantă a ce se poate întâmpla cu mulŃimile infinite o reprezintă hotelul lui Hilbert. Este un hotel 
imaginar, care are o infinitate de camere, numerotate  după numerele naturale: 1,2 3 etc. Într-o seară toate camerele 
au fost ocupate (desigur de o infinitate de clienŃi). Cu toate acestea, se poate crea o cameră liberă pentru un nou 
client întârziat fără să dăm pe cineva afară. Ajunge să-l repartizăm pe noul venit în camera 1, mutându-l pe actualul 
ocupant al camerei 1 în camera 2, pe cel din camera 2 în  camera 3 etc. ToŃi clienŃii sunt deplasaŃi cu o cameră, 
făcându-i loc noului venit în camera 1, rămasă goală…Cu toate că idea unui hotel infinit pare cam bizară, 
argumentul e logic corect. Deşi împotriva intuiŃiei, e genul de lucruri care se petrec atunci când începem să explorăm 
infinitul.”  

  
 
 

 
Keith Devlin – Vârsta de aur a matematicii

 
a) Scrie o idee principală care se desprinde din textul citat.                                                   ( 5 puncte)   
b) Descrie, în 2 – 3 enunŃuri hotelul lui Hilbert, aşa cum se desprinde  din fragmentul citat. ( 5 puncte)                                   
c) Să ne imaginăm un alt hotel în care distribuŃia camerelor este realizată astfel: 

- camerele sunt distribuite, începând de la etajul 1 până la etajul 25, astfel încât numărul de 
camere de pe etaj, adunat cu numărul etajului are ca rezultat numărul 26; 

- numerotarea camerelor pe fiecare etaj este următoarea: la numărul etajului se adaugă numărul 
camerei, începând cu secvenŃa 01 (0 se adaugă doar primelor 9 camere de pe etaj); de 
exemplu, a cincea cameră a etajului 16 are numărul 1605, iar a zecea cameră a etajului 2 are 
numărul 210.  

- toate camerele care sunt numerotate prin număr par sunt camere double (se pot caza câte 2 
persoane), toate camerele care sunt numerotate printr-un număr impar divizibil cu 5 sunt 
camere triple (se pot caza câte 3 persoane), iar toate celelalte camere sunt single (se poate 
caza câte 1 persoană). 

i) DeterminaŃi dacă hotelul are o cameră numerotată cu numărul 2012. ArgumentaŃi.   (5 puncte) 
ii)   De câte locuri de cazare dispune hotelul?                                                                    (5 puncte) 

 
e) Pornind de la fragmentul citat mai sus, realizaŃi o compunere  cu titlul O întâmplare în hotelul 

imaginar, folosind ca mod de expunere naraŃiunea. Textul va conŃine 20 -25 de rânduri.          ( 15 puncte) 
f) Pornind de la fragmentul citat mai sus, redactaŃi o problemă de matematică. PrezentaŃi şi 

soluŃia acesteia.                                                                                                                                     ( 15 puncte) 
 

10 puncte se acordă din oficiu. 
Total:100 de puncte 
Pentru a obŃine punctajul maxim (20 + 20 + 50 + 10 = 100), vei avea în vedere următoarele precizări: 

� Sarcinile de lucru îŃi solicită atât cunoştinŃele dobândite la cele două discipline de studiu, cât, mai ales, 
perspicacitatea, logica şi atenŃia.  

� A rezolva corect şi repede o sarcină de lucru înseamnă, în primul rând a înŃelege mesajul comunicat şi 
logica acestuia. 

� Cuvintele comunică, prin logica îmbinării lor în enunŃuri, atât mesaje explicite, cât şi mesaje încifrate.  
� Pentru alegerea căii corecte către răspuns, este necesar să citeşti cu atenŃie enunŃurile sarcinilor de lucru 

şi textele suport 
� Punctajul complet se acordă numai răspunsurilor care conŃin soluŃia corectă şi argumentarea modului în 

care s-a obŃinut. 
REłINE că, oricare ar fi punctajul pe care-l vei obŃine, eşti demn de felicitat pentru că îndrăgeşti deopotrivă 
atât limba română, cât şi matematica! 
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CONCURSUL NAłIONAL INTERDISCIPLINAR 

 + POEZIE 
- etapa pe sectoare –24 martie 2012  

 
CLASA A V-A 

Timp de lucru: 2 ore. 
Subiectele de pe ambele pagini sunt obligatorii  
 
Partea I. Limba română (20 puncte): 

 
 “Pif era băiatul. Paf era paiaŃa. Puf era căŃelul. Şi tustrei erau prieteni la cataramă. Iar minte? Minte aveau 
tustrei să mai împrumute şi la alŃii. 
 Nimeni însă n-ar putea să spună care dintre ei e mai deştept decât celălalt. Nici ei nu se pun de pricină, când e 
vorba să se ştie care e mai deştept. Câteodată, căpetenia jocului o ia Pif. Atunci Puf şi Paf merg după el şi-i ascultă 
poruncile. Altă dată o ia Puf înainte. Atunci băiatul şi paiaŃa se supun căŃeluşului. Pe urmă, hop! iată-l şi pe Paf că vine 
cu ideile lui! 
 Ideile lui Paf sunt totdeauna năstruşnice. E o paiaŃă mucalită şi plină de haz, cum nu mai are pereche. Aceasta o 
ghiceşti îndată ce te-ai uitat întâia oară la Paf... 
 ... Paf are părul verde şi el găseşte că-i stă foarte frumos. Ba încă el râde înaintea tuturor de aşa năzdrăvănie! 
Dacă îl apuci cu mâna şi-l strângi de piept, deodată Paf cască gura şi scoate un Ńipăt subŃire de muzicuŃă. Te-ai speriat şi 
l-ai scăpat jos. Paf începe a se da peste cap. O dată, de două ori, de trei ori , de zece ori. Se învârte până ce cade obosit, 
pe burtă cu nasul lui de ardei în pământ: Paf! Aşa rămâne şi crezi că s-a sfârşit.” 
     
         Cezar Petrescu – Pif, Paf, Puf  (fragment) 

 CerinŃe: 
1.Notează  numărul de litere şi de sunete din cuvintele: celălalt, pereche.                                         ( 4 puncte)                    
2.Scrie câte un sinonim potrivit în text pentru fiecare dintre cuvintele: paiaŃa, deştept.                      ( 4 puncte)   
3. Alcătuieşte un enunŃ pentru a demonstra omonimia cuvântului părul.                                           ( 4 puncte)  
4. Scrie două cuvinte din familia lexicală a cuvântului prieten.                                                          (4 puncte)    
5. Precizează timpurile verbelor: aveau, ai scăpat.                                                                             ( 4 puncte)  
                                          
Partea a II-a . Matematică (20 puncte):  

 Se consideră o succesiune de numere, în care fiecare termen este un număr în care cifrele nu se repetă şi se respectă 
regulile: 
i) primul termen este 9; 
ii) al doilea termen este un număr de două cifre care se obŃine din primul, adăugând o cifră la stânga sau la 

dreapta lui 9 ; 
iii) orice termen, începând cu al treilea, se obŃine adăugând o cifră termenului precedent, la stânga dacă 

termenului anterior i s-a adăugat cifră la dreapta, sau la dreapta dacă termenului anterior  i s-a adăugat cifră la 
stânga; 

iv) toŃi termenii succesiunii reprezintă numere cu ordine de mărime diferite. 
 
Se cer: 

a) CâŃi termeni sunt în succesiune?                                                                                                                 (4 puncte) 
b) Cum  trebuie construiŃi termenii succesiunii pentru a obŃine cea mai mare valoare pentru ultimul termen al său?   

În acest caz, care este valoarea acestui termen?                                                                                          (4 puncte) 
c) Cum  trebuie generaŃi termenii succesiunii pentru a obŃine cea mai mică valoare pentru ultimul termen al său? În 

acest caz, care este valoarea acestui termen?                           (4 puncte) 
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d) IndicaŃi o construcŃie convenabilă a termenilor şirului astfel încât să se obŃină un număr maxim de termeni 
divizibili cu 3.                                           (4 puncte)  

e) DemonstraŃi că există cel puŃin o succesiune care îndeplineşte condiŃiile problemei, astfel încât suma 
tuturor termenilor săi să fie divizibilă cu 3.                     (4 puncte) 

 
Partea a III-a. Română+matematică (50 de puncte): 
 

1. Citeşte cu atenŃie fragmentul de mai jos şi răspunde cerinŃelor: 
 
 „Karl Friedrich Gauss s-a născut la Braunschweig, în Germania , în 1777. Tatăl lui, care era zidar, spera ca fiul 
să-l ajute atât în munca  fizică, precum şi la socolteli. Cel puŃin pentru ultimele, micul Gauss s-a arătat foarte potrivit, 
fiind în stare, la vârsta de 3 ani, să corecteze greşelile de calcul din contabilitatea tatălui său. Din fericire pentru viitorul 
matematicii (ca să nu mai vorbim de fizică şi astronomie), ducele care domnea peste Ńinut a auzit curând de copilul 
minune şi s-a îngrijit de educaŃia lui. La cincisprezece ani, ajungând deja să-şi depăşească cu mult profesorii de la 
şcoală, Gauss a fost primit la Colegiul Carolinum. După trei ani, şi acolo profesorii au fost obligaŃi să recunoască faptul 
că rămăseseră mult în urma lui.” 
        Keith Devlin – Vârsta de aur a matematicii  
a)  Precizează emiŃătorul şi receptorul textului citat.                                                                                (5 puncte) 
b)  Notează o idee principală care se desprinde din textul dat.                                                                 (5 puncte)                                                            
c) RescrieŃi numărul 1777 cu cifre romane.                                                                                              (5 puncte) 
d) Extrăgând toate numeralele (nu neapărat distincte) din text, efectuaŃi un calcul între acestea care să conducă 
la un rezultat ce poate reprezenta numărul corespunzător unui an bisect aparŃinând secolului XVIII, era noastră.                  
(5 puncte) 
 
 
e) Pornind de la fragmentul de mai sus, imaginează-Ńi o întâmplare cu Gauss la Colegiul Carolinum. 
Compunerea va conŃine 20-25 de rânduri.                                                                                        ( 15 puncte) 
f) Pornind de la fragmentul de mai sus, redactaŃi o problemă de matematică. PrezentaŃi şi soluŃia 
acesteia.                                                                                                                                                ( 15 puncte) 
 
10 puncte se acordă din oficiu. 
Total:100 de puncte 
 
Pentru a obŃine punctajul maxim (20 + 20 + 50 + 10 = 100), vei avea în vedere următoarele precizări: 

� Sarcinile de lucru îŃi solicită atât cunoştinŃele dobândite la cele două discipline de studiu, cât, mai ales, 
perspicacitatea, logica şi atenŃia.  

� A rezolva corect şi repede o sarcină de lucru înseamnă, în primul rând a înŃelege mesajul comunicat şi logica 
acestuia. 

� Deşi par multe, sarcinile de lucru vor putea fi rezolvate foarte repede dacă vei alege cât mai repede calea logică 
pentru a obŃine răspunsul corect. 

� Cuvintele comunică, prin logica îmbinării lor în enunŃuri, atât mesaje explicite, cât şi mesaje încifrate.  
� Pentru alegerea căii corecte către răspuns, este necesar să citeşti cu atenŃie enunŃurile sarcinilor de lucru şi textele 

suport 
� Punctajul complet se acordă numai răspunsurilor care conŃin soluŃia corectă şi argumentarea modului în care s-a 

obŃinut. 
 
 
REłINE că, oricare ar fi punctajul pe care-l vei obŃine, eşti demn de felicitat pentru că îndrăgeşti deopotrivă atât limba 
română, cât şi matematica! 
 
 




