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Testul 1 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

Aventurile lor au început mai ales din pricină că era una dintre cele mai umede și mai reci veri din 

ultimii ani. Vremea i-a alungat în casă sau, am putea spune, spre explorări în casă. E minunat să vezi câte poți 

explora într-o casă sau într-un șir de case cu un rest de lumânare. Polly descoperise de multă vreme că, dacă 

deschizi o anumită ușiță din podul casei ei, dai de un rezervor de apă și, în spatele lui, de un loc întunecos în 

care puteai ajunge dacă te cățărai puțin, cu atenție.  

Polly folosise porțiunea de tunel din spatele rezervorului în chip de peșteră a hoților. Adunase acolo 

lăzi, și cutii, și scaune de bucătărie rupte, și tot felul de lucruri de acest gen și le pusese între grinzi, să facă un 

fel de podea. Își ținea aici o pușculiță în care avea tot soiul de comori, o poveste pe care o scria și, de obicei, 

câteva mere. Băuse de multe ori aici, în liniște, câte o sticlă de suc: sticlele vechi făceau ca locul să arate și 

mai mult ca o peșteră a hoților.      (C.S. Lewis – Cronicile din Narnia) 

 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:      10p 

Aventurile copiilor au început din cauză că: 

a) se plictiseau; 

b) au hotărât să facă ceva deosebit; 

c) vremea rece și umedă i-a alungat în casă; 

d) Polly descoperise în pod un rezervor de apă. 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:      10p 

În pod se poate ajunge: 

a) printr-o ușiță din podul oricărei case; 

b) printr-o ușiță din podul casei lui Polly; 

c) urcându-te pe o scară de lângă zidul casei lui Polly; 

d) de pe acoperiș, printr-un luminator. 

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:      10p 

Ce scria Polly? 

a) o poveste; 

b) o legendă despre magie; 

c) poezii; 

d) compuneri. 

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:      10p 

Ceea ce făcea ca locul din pod să arate și mai mult ca o peșteră a hoților erau: 

a) cutiile de bomboane; 

b) cuferele cu comori;  

c) sticlele vechi de suc; 

d) mesele de bucătărie rupte. 

5. Selectează, din lista de mai jos, două adjective care exprimă însușiri ale verii când se petrec 

întâmplările din textul-suport:         6p 

senină, ploioasă, caldă, însorită, răcoroasă, interesantă, caniculară   

6. Rescrie următorul enunț înlocuind cuvintele subliniate cu cuvinte cu sens asemănător: 4p 
Își ținea aici o pușculiță în care avea tot soiul de comori... 

7. Rescrie, din primul enunț, un verb, două substantive și două adjective.   10p 

8. Redactează o compunere de minimum 100 de cuvinte (aproximativ 12 rânduri) în care îți 

imaginezi cum a descoperit Polly tunelul din spatele rezervorului.     30p 

În compunerea ta vei respecta următoarele cerințe: 

- vei povesti întâmplarea care a ajutat-o pe Polly să descopere locul; 

- vei include un dialog de 2-3 replici; 

- vei da un titlu potrivit; 

- vei avea grijă la scrierea corectă a cuvintelor, la lizibilitate și la așezarea în pagină. 
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II. MATEMATICĂ 

 

A) Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1) Cât este produsul primelor cinci numere naturale?      10p 

a) 120;   b)  24;   c)  0;   d)  6.  

   

2) Câte numere naturale avem în înșiruirea: 4, 5, 6, 7,…,183, 184?    10p 

a)184;   b)  183;  c)  182;  d)  181. 

            3)   Cât este suma primelor cinci numere naturale impare consecutive?   10p 

a)  15;    b)  25;   c)  23;   d)  27. 

 

  B)  Completează răspunsul corect:  

   

1) Câte cifre se folosesc la paginarea unei cărți cu 24 de pagini?    10p  

Răspunsul corect este: ………..  

 

2) Câți metri are perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 40 dm și lățimea de 300 cm?10p 

Răspunsul corect este: ………. 

   

3) Câte numere naturale pare de două cifre scrise cu cifre nenule distincte există?              10p 

Răspunsul corect este: ………..   

 

C) Scrieți rezolvările complete: 

 

1) Să se efectueze: 𝟏𝟖𝟐𝟒 − (𝟒𝟕𝟖 − 𝟏𝟗𝟗):𝟗+ 𝟏𝟐 × 𝟏𝟗.     10p 

 

2) Un stilou costă cât șase caiete. Dacă două stilouri și trei caiete costă 75 de lei,  

determinați cât costă un stilou.         10p 

 

3) Ana, Barbu și Cristian au împreună 110 timbre. Barbu are cu 10 timbre  

mai mult decât Ana, iar Cristian are de trei ori mai multe timbre decât Ana. 

a) Calculați câte timbre are Cristian.        5p 

b) Determinați câte timbre trebuie să îi dea Cristian lui Barbu pentru ca cei doi copii  

să aibă același număr de timbre.         5p 

     

 
 


