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Concursul de comunicare şi perspicacitate „Cantemir – Junior”  

Ediţia a VII-a, 4 aprilie 2015 
 

 

 Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi Asociaţia Părinţilor liceului, în 

parteneriat cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, organizează Concursul de 

comunicare şi perspicacitate „Cantemir – Junior”, ediţia a VII-a, pe data de 

04.04.2015. Concursul se adresează elevilor claselor a IV-a, a V-a şi a VI-a.  

Înscrierea elevilor din clasa a IV-a la concurs se face la secretariatul 

liceului în perioada 23.03.2015 – 02.04.2015, între orele 9.00 – 16.00. Este 

necesară o copie a certificatului de naştere. Elevii din clasa a IV-a participanţi la 

concurs, care obţin premii sau menţiuni, vor fi declaraţi admişi în clasa a V-a la 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, numai în urma completării la 

secretariatul liceului a unei cereri scrise în perioada 07.04.2015 – 10.04.2015. În 

urma Concursului „Cantemir – Junior”, se ocupă 50% din numărul de locuri 

disponibile pentru clasele a V-a, iar restul locurilor se vor ocupa prin testarea 

care se va organiza în perioada 16 mai – 7 iunie 2015.   Menţionăm că în anul 

scolar 2015 – 2016, la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi, cele trei clase a 

V-a (o clasă intensiv limba engleză, o clasă intensiv limba germană şi o clasă 

intensiv limba spaniolă) vor funcţiona cu program de dimineaţă.  

Înscrierea la concurs a elevilor din clasele a V-a şi a VI-a se face la adresa 

de e-mail cantemirjunior2010@yahoo.com până la data de 01.04.2015. Se vor 

menţiona: numele şi prenumele elevului, unitatea şcolară, clasa, numele şi 

prenumele profesorilor îndrumători de limba şi literatura română şi 

matematică. 

 

Programul concursului: 

 

04.04.2015 

 830  – accesul elevilor în sălile de concurs, pe baza carnetului de elev vizat 

la zi  

 900 – 1000   proba scrisă la Limba şi literatura română 

 1000 – 1030  pauză 

 1030 – 1130 proba scrisă la Matematică 

mailto:dani_ella_munteanu@yahoo.com
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 2200 – afişarea rezultatelor 

 

06.04.2015  

 800 – 1000 depunerea contestaţiilor la secretariatul liceului 

 1800 – afişarea rezultatelor finale 

 

09.04.2015 

 1600 – festivitatea de premiere în sala „Monique Roussel” a Liceului 

Teoretic „Dimitrie Cantemir”  

 

07.04.2015 - 10.04.2015 

 completarea cererii de înscriere a elevilor din clasa a IV-a, care au obţinut 

premii sau menţiuni, pentru a fi admişi în clasa a V-a la Liceul Teoretic 

„Dimitrie Cantemir” Iaşi                

   

 

Programa Concursului de comunicare şi perspicacitate 

„Cantemir – Junior” 

Ediţia a VII-a, 4 aprilie 2015 
 

Limba şi literatura română 

 

Clasa a IV-a 

Literatură: scriere imaginativă cu final sau început dat; rezumat/ povestire a unui 

fragment literar dat; transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă; 

interpretarea unui text liric/ epic prin evidenţierea expresivităţii. 

Gramatică: scrierea ortogramelor; sensul cuvintelor; analiza părţilor de vorbire 

învăţate; schema relaţională. 

 

Clasa a V-a 
Literatură: interpretarea de text liric/ epic prin evidenţierea laturii expresive; 

explicarea titlului unui fragment dintr-o operă literară; caracterizarea unui personaj, 

prin evidenţierea elementelor de portret  fizic/ moral; conceperea unei compuneri 

libere de tip narativ/ descriere. 
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Gramatică: elemente de vocabular/ fonetică; recunoaşterea valorilor morfologice 

studiate şi a funcţiilor sintactice; explicarea semnelor de ortografie şi punctuaţie. 

 

Clasa a VI-a 

Literatură: Textul literar; genuri literare (epic, liric – trăsături); specii literare 

(schiţa, fabula, pastelul); moduri de expunere (naraţiunea, descrierea, dialogul); 

elemente de expresivitate lingvistică (epitet, comparaţie, antiteză, enumeraţie, 

repetiţie, personificare). Textul nonliterar (caracteristici); tipuri de text (scrisoarea, 

telegrama, textul publicitar). 

Gramatică: Elemente de fonetică (despărţirea în silabe, sunet, literă, grupuri vocalice 

– diftong, triftong, hiat). Vocabular (sensul cuvintelor: sinonime, antonime, 

omonime, paronime, regionalisme, arhaisme), sens propriu (sens secundar), sens 

figurat; mijloace de îmbogăţire – derivarea, compunerea, inversiunea; familia 

lexicală, câmp lexical, structura cuvântului. Morfologie (părţi de vorbire flexiblile/ 

inflexibile). Sintaxa propoziţiei (subiect, predicat, atribut, complement). 

 

 

Matematică 

Clasa a IV-a 

Numere naturale. Operaţii cu numere naturale. 

 

Clasa a V-a 

 Numere naturale. Operaţii cu numere naturale. Divizibilitate. Mulţimi. Numere 

raţionale. 

 

Clasa a VI-a 

Algebră: Mulţimea numerelor naturale. Mulţimea numerelor raţionale pozitive. 

Geometrie: Dreapta. Unghiuri. 

 

 

              Director,                                             Coordonatori proiect, 

Prof. dr. Anca Dimitriu           Prof. Daniela Munteanu    Prof. Iolanda Miron 


