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Clasa a VI- a
I. Pe foaia de concurs, scrieţi răspunsul corect lângă numărul exerciţiului. Dintre cele trei variante de
răspuns, scrise la fiecare cerinţă, doar una este corectă.
„Sagrada Familia” este cea mai ciudată catedrală a lumii
catolice. Construcţia sa, începută în 1884 de către celebrul arhitect
spaniol Antonio Gaudi, nu a fost terminată nici până în ziua de
astăzi. Comandat de un burghez spaniol, proiectul iniţial al Sagradei
prevedea un templu cu înălţimea de 85 de metri şi trei turnuri. Până
la moartea sa, în 1926, Gaudi a schimbat însă, an de an, înfăţişarea
catedralei: asemenea unei fiinţe vii, aceasta a crescut în lungime, în
lăţime şi în splendoare. Astăzi, Sagrada are trei faţade, fiecare
dintre ele cu turnuri gigantice (cel mai mare măsoară 112 metri) şi
este un conglomerat de simboluri şi motive atipice construcţiilor
catolice. Se pare că abia în 2015 construcţia va fi, în sfârşit,
finalizată.
1. a) Anul în care a fost începută construcţia catedralei “Sagrada Familia” este divizibil cu:
A: 6
B: 8
C: 9
b) Catedrala ”a crescut în lungime”. Lungimea este:
A: instrument
B: mărime fizică
C: unitate de măsură
2. a) Fie segmentul [AB] cu lungimea egală cu a celui mai înalt turn gigantic al catedralei. Dacă punctul C este
mijlocul [AB], punctul D este mijlocul [AC] şi punctul E este mijlocul [DB], atunci lungimea [CE] este egală cu:
A: 28 m
B: 56 m
C: 14 m
b) Marmura folosită la ornamentele turnurilor şi-a schimbat forma exprimând dorinţa artistului. Aceasta este :
A:o deformare plastică
B: o deformare elastică
C:o defomare mastică
3. a) Cel mai mare divizor comun al numerelor 1884, 1926 şi 2015 este egal cu:
A: 1
B: 2
C: 5
b) În parcul de lângă “Sagrada Familia” sunt şi insecte. Elitrele sunt aripi:
A: membranoase
B: chitinoase
C: acoperite cu solzi
4. a) În proiectul unei faţade apare triunghiul ABC cu AC=10 m şi AB= 8 m. În punctul P de pe [AC] este amplasat
un proiector. Dacă P se află pe mediatoarea [BC], atunci perimetrul triunghiului ABP este egal cu:
A: 18 m
B: 13 m
C: 21 m
b) Din cel mai înalt turn cade o bilă cu viteza de 70 m/s. După cât timp atinge solul?
A:0,16 s
B:1,6 s
C:16 s
5. a) Preţul unui bilet de intrare în catedrală este de 90 lei pentru un adult şi 80 lei pentru un copil. Cât la sută din
preţul unui bilet pentru un copil reprezintă preţul unui bilet pentru un adult:
A: 10
B: 12,5
C: 112,5
b) Din aur se pot face foiţe cu grosimea de 10 microni (1 micron=0,000001m şi   19300kg / m3 ) utilizate pentru
acoperirea motivelor ornamentale. Ce suprafaţă, aproximată prin lipsă, poate fi acoperită cu aceste foiţe, folosind
1 Kg de aur?
B:5,18 m2
C:51,8 dm2
A: 518 cm 2

II. Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete.
În anul 322 î. Hr., într-un sătuc de pescari, Alexandru cel Mare
fonda oraşul Alexandria. Dezvoltarea explozivă a cetăţii a făcut
ca, la moartea împăratului, urmaşul acestuia, presat de desele
naufragii care aveau loc în Alexandria, să ordoneze construirea
unui far pe măsura portului. Farul din Alexandria avea o
înălţime de 117 metri şi era construit din trei turnuri, ridicate pe
un fundament extrem de solid. În partea inferioară se găsea un
turn cu baza pătrat, cu latura de 30 m şi înălţimea de 56 m, cu
300 de camere de locuit, pentru garnizoana care deservea farul.
Urma apoi un turn octagonal de 27 m. Cu ajutorul scărilor se
ajungea în cel de-al treilea turn, cilindric, cu o înălţime de 7 m
în care se făcea focul şi se aflau oglinzile. Oglinda pentru
semnalizare, realizată din bronz, se spune că a fost concepută
de învăţatul grec Arhimede. Istoricii menţionează că lumina
farului putea fi zărită de la 57 km. În vârful turnului cilindric se
afla o statuie, a lui Poseidon sau Zeus.
Citiţi cu atenţie enunţul, priviţi imaginea şi scrieţi pe foaia de concurs rezolvarea completă.
1. a) Determinaţi numărul divizorilor proprii ai numărului 117.
b) În apa a cărei valuri lovesc baza farului, trăiesc unele specii de nevertebrate, dar şi peşti sau amfibieni. Care
sunt tipurile de respiraţie ale animalelor vertebrate?
2. a) Dacă baza farului este pătratul ABCD, atunci demonstraţi că AC=BD.
b) Determinaţi câţi ari ocupă baza farului.
3. a) În fiecare cameră de locuit pentru garnizoană se afla o masă cu 3 sau cu 4 picioare. Dacă numărul
picioarelor era egal cu 1080, determinaţi numărul camerelor care conţineau mese cu 4 picioare.
b) Un petrolier este un vapor foarte mare folosit la transportul ţiteiului. Dacă un iaht şi un petrolier se apropie
unul de altul, care navă este obligată, după legile mării, să-şi schimbe traiectoria? Explicaţi de ce.
4. a) Determinaţi ce înălţime avea statuia.
b) Într-un vas cu apă din mare se introduce o bilă de calcar. Explicaţi ce se întâmplă cu volumul apei.
5. a) În momentul în care zăresc lumina farului F, trei pescari se află în punctele diferite A, B, C. Dacă (FB este
bisectoarea unghiului AFC, atunci demonstraţi că dreptele AC şi FB sunt perpendiculare.
b) La bordul navei „Speranţa”este consemnat tabelul:
t(h)
0 1 2 3 4
d(km) 0 16 32 48 64
iar la bordul navei „Victoria”următorul tabel:
t(h)
0 1 2 3 4
d(km) 30 40 50 60 70
Reprezintă graficele mişcării celor două nave. Indică momentul plecării, calculează vitezele lor şi arată dacă, unde
şi când se întâlnesc.

Barem de corectare şi notare, clasa a VI-a
Subiectul I:
Răspuns corect
1 a) A: 6
b)B: mărime fizică
2 a) C: 14 m
b) A: o deformare plastică
3 a) A: 1
b) B: chitinoase
4 a) A: 18 m
b) B: 1,6 s
5 a) C: 112,5
b) B: 5,18 m2

Punctaj
7p
3p
7p
3p
7p
3p
7p
3p
7p
3p

Subiectul II:

1. a) 117  32 131 (2puncte)
Numărul divizorilor lui 117 este egal cu  2  11  1  6 (3puncte)
Numărul divizorilor proprii este egal cu 6 – 2 = 4. (2puncte)
b) Tipuri de respiraţie: pulmonară, cutanee/tegumentară, branhială (3X1punct=3puncte)
2. a) Triunghiurile DAB şi CBA sunt congruente (4puncte), conform cazului de congruenţă C.C. (3puncte)
 AC  BD
b)Suprafaţa bazei=900m 2 (1 punct)=9dam 2 (1 punct)=9 ari(1 punct)
3. a) x  y  300  3x  3 y  900 (3puncte)
3x  4 y  1080  y  1080  900  180 (4puncte)
b) Datorită inerţiei şi frecării destul de mici, navele preferă schimbarea direcţiei/traiectoriei pentru evitarea
impactului/ciocnirii (pentru iaht este mai simplu să schimbe traicoria). Un eveniment de acest tip are efecte
ecologice nedorite pentru mediul marin.(3X1 punct=3 puncte)
4. a) Înălţimea statuii era egală cu 117 – 56 – 27 – 7 = 27 metri (7puncte)
b) Apa din vas este un corp în stare lichidă. Corpurile lichide au volum propriu . Volumul nu se
modifică.(3X1punct=3puncte)
5. a) FA=FB=FC=57 km (4puncte)
Triunghiul AFC isoscel şi (FB bisectoarea unghiului AFC  FBAC (3puncte)
b) Grafice(1 punct)
ti1  0h , ti 2  0h , v1  64km / 4h  16Km / h , v2  40Km / 4h  10Km / h (1 punct).
d1 d1  30
d
d

t1  t2  1  2 deci
şi d1  80Km iar t  5h (1 punct)
16
10
v1
v2

