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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

I . LIMBA ROMÂNĂ 

 Mă plictisesc! Anunță Doru de pe bancheta din spate a mașinii. În față, părinții se priviră scurt, 

dându-și simultan ochii peste cap, cu o sincronizare impecabilă și, după toate aparențele, îndelung 

exersată. Mama își rulă pupilele înapoi și, întorcându-se spre băiat, începu să negocieze:  

- De-abia am plecat... Facem o pauză când ajungem la prima benzinărie.  

- Nuuuuu, gemu în sinea lui tata, care știa că până la prima benzinărie nu mai e mult.  

- Nu la benzinărie, protestă și Doru. Miroase urât.  

- Dar tu unde-ai vrea să oprim? La căsuța de turtă dulce? îl iscodi mama, pregătită să-l atragă în 

jocul de-a popasurile imaginare, care le-ar fi asigurat, după calculele ei, încă o oră de mers lin. 

Erau propuse, pe rând, destinații din povești, iar dezbaterea avantajelor și dezavantajelor 

unui popas acolo îi alunga copilului plictiseala preț de cel puțin un ceas. Numai că, de această dată, 

Doru nu avea chef de popasuri imaginare.  

- Aș vrea să oprim de-adevăratelea într-un loc adevărat, își clarifică el poziția. 

( Florin Bican, Și v-am spus povestea așa) 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:     5 p 

Tata refuză oprirea la  prima benzinărie pentru că: 

a) băiatul se plictisea; 

b) benzinăria era departe; 

c) acolo miroase urât; 

d) nu dorea să oprească așa curând. 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:     5 p 

De obicei, popasurile imaginare erau : 

a) propuse de băiat; 

b) soluții de alungare a plictiselii; 

c) de turtă dulce; 

d) după benzinărie.  

3. Propune o altă destinație din povești, care crezi că i-ar alunga plictiseala lui Doru. 

                                                                                            5 p 

4. Identifică verbele din secvența următoare:    

- Mă plictisesc! Anunță Doru de pe bancheta din spate a mașinii. În față, părinții se 

priviră scurt...          15p 

a) Formulați enunțuri cu acestea, punându-le la timpul trecut. 

b) Ce substantive corespund acestor verbe? 

5.  Formulează enunțuri în care cuvintele subliniate să aibă sensuri opuse celor din text.

            8 p

  

6. Rescrie enunțul, corectând toate greșelile: Băiatul va spus că se plictisește dar va-ți 

privit în ochii și vi sa părut că glumește.        10 p 

7. Prezintă-l pe Doru în 3-4 enunțuri.          12 p 

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

îți imaginezi o continuare a întâmplării din fragmentul-suport.      30p 

În compunerea ta vei respecta următoarele cerințe: 

- vei continua textul-suport; 

- vei povesti o întâmplare; 

- vei folosi descrierea; 

- 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) Adunând răsturnatul numărului 47 cu succesorul numărului 35, obținem 

numărul:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10p 

a) 108;  b)  109;  c)  110;  d) 111.  
 

2) Câte numere naturale de trei cifre au suma cifrelor egală cu 3?                                                                                  10p 

a) 6;  b)  7;              c)  8;               d)  9. 
 

3) Aflați diferența a două numere, știind că suma lor este egală cu cel mai mic număr 

natural format din trei cifre identice, iar unul dintre ele este de două ori mai mic 

decât celălalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10p 

a) 36;  b)  37;   c)  38;   d)  39. 
 

B) Completează răspunsul corect: 
 

1) Înmulțind un număr cu el însuși se obține un rezultat egal cu suma primelor 7 

numere naturale impare. Aflați numărul.                                                                                                                                                                                                  10p 

Răspunsul corect este:……… 
 

2) Dublul sumei a patru numere consecutive pare este 696. Aflați numărul cel mai 

mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10p 

Răspunsul corect este:……….   
 

3) Dacă din suma a trei numere naturale consecutive scădem cel mai mic număr impar 

format din trei cifre identice, obținem 600. Care este cel mai mic dintre cele trei 

numere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10p 

Răspunsul corect este:……….  
 

C) Scrieți rezolvările complete: 
 

1) Aflați numărul natural 𝒂 care verifică egalitatea:  

𝟕𝟖 − 𝟑 × (𝟏𝟒 + 𝒂: 𝟐) = 𝟏𝟖                                                                                                                                                                                                                                                                           10p 
 

2) Maria are 105 de lei în bancnote de 1 leu și bancnote de 5 lei. Știind că are în total 

37 de bancnote, aflați câte bancnote de 1 leu și câte bancnote de 5 lei are Maria? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10p 
 

3) Mihai și  Tudor au împreună 200 de lei. Pentru a avea sume egale, Mihai îi dă lui 

Tudor o treime din suma pe care o are Mihai. Determinați sumele inițiale ale celor 

doi băieți?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10p 
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