Concursul Național

„For LIFE”
Ediţia I, 20.05.2022
CLASELE a V-a și a VI-a
MODEL
Numele şi prenumele_____________________________________________
Clasa a ______, Şcoala_________________________________________________
SUBIECTELE 1-6
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului considerat corect (un singur răspuns este corect)
Problema 1: Prin ce orașe nu trece Dunărea?
a) Galați
b) Brăila
c) Calafat

d) Orșova

e) București

Problema 2: Cine a inventat telefonul?
a) Abraham Linkoln b) Abel Tasman

d) Galileo

e) Graham Bell

c) Tomas Edison

Problema 3: Care este cuvântul asemănător cu zână?
a) Vrăjitoare b) Zmeu
c) Crăiasă
d)Fantomă

e) Vampiriţă

Problema 4: Unde este cel mai friguros loc de pe Pământ?
a) Sahara
b) Siberia
c) Ecuator

d) Retezat

e) America

Problema 5: Ce tratează un ortoped?
a) Nasul
b) Ochii

c) Urechile

d) Picioarele

e) Stomacul

Problema 6: Câte aripi au muştele?
a) 0
b) 2
c) 4

d) 6

e) 8

SUBIECTELE 7-12: Prezentaţi răspunsul corect:
Problema 7: Doi drumeți călătoresc împreună, unul avea 3 pâini, celălalt 2 pâini. Vine și al treilea,
maânâncă împreună cele 5 pâini. Cel de-al treilea, neavând mâncare proprie, le dă celor doi 10 lei,
mulțumindu-le pentru hrană. Câți bani li se cuvine fiecăruia? (prelucrare după Povestea celor 5 pâini
de Ion Creangă)
a) 5 lei și 5 lei
b) 6 lei și 4 lei
c) 9 lei și 1 lei
d) 7 lei și 3 lei
e) 8 lei și 2 lei
Soluţie:
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Soluţie:

Problema 8: Mutați 3 bețe
pentru a obține 6 pătrate.

Problema 9 Ce rezultat urmează?
1+2 corespunde 3
2+3 corespunde 10
3+4 corespunde 21
4+5 corespunde 36
5+6 corespunde 55
7+8 corespunde .....

Soluţie:

Problema 10: Fie şirul: 1, 3, 4, 7, 11, 18,...
Următoarele două numerele sunt, în
ordine:_____________

Soluţie:

Problema 11: Câte cuburi lipsesc?

Soluţie:

Problema 12: Într-o casă din satul ideal, fără Soluţie:
electricitate, fără tablete și fără telefoane,
locuiesc 5 frați. Primul citește o carte, al doilea
rezolvă un rebus, al treilea face temele, și al
patrulea joacă șah. E clar că cel de-al cincilea
poate face orice, să doarmă, să alerge după gâini,
dar din enunț putem deduce ce face cel de-al
cincilea....voi ați descoperit? Argumentaţi!
Observaţie: Lucraţi pe ciornă şi dacă nu e suficient spaţiu pe foaia de concurs pentru soluţie, rugaţi
cadrele didactice să vă ofere o foaie pentru a o ataşa foii de concurs.
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