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Testul 2 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

De data aceasta nu mai exista nicio îndoială că există Magie.  

Alunecară tot mai jos, la început prin beznă și apoi printre niște siluete care ar fi putut fi aproape orice. 

Întunericul începu să se risipească și, dintr-o dată, se treziră stând pe ceva solid. O clipă mai târziu se 

dezmeticiră și putură să se uite în jur. 

- Ce loc ciudat! exclamă Digory. 

- Nu-mi place, spuse Polly cutremurându-se. 

Lumina fu cea care le atrase atenția mai întâi. Nu semăna cu lumina soarelui, nici cu lumina electrică și 

nici cu lumina lumânărilor; nu semăna cu nicio lumină pe care o mai văzuseră până atunci. Era o lumină 

slabă, roșiatică, destul de mohorâtă. Nu pâlpâia niciun pic. Se aflau pe o suprafață dreaptă, pavată și erau 

înconjurați de clădiri. Locul nu avea acoperiș, era un fel de curte. Cerul avea o culoare neobișnuită – un 

albastru atât de închis încât părea negru. Dacă te uitai la cer, te mirai cum de mai este lumină. 

(C.S. Lewis – Cronicile din Narnia) 

 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:       

Prima dată, copiilor le atrage atenția:          5p 

a) faptul că există Magie; 

b) obiectul solid pe care stăteau; 

c) lumina; 

d) clădirile din jur. 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 
Cerul are culoarea:           5p 

a) roșiatică; 

b) albastru închis; 

c) negru; 

d) mohorâtă. 

3. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare. Scrie A în caseta din dreptul enunţului pe  
care îl consideri adevărat și F în caseta din dreptul enunţului pe care îl consideri fals.   20p  

 

Lui Polly locul i se pare ciudat.  

Deasupra locului unde se aflau nu era acoperiș.  

Cerul era roșu închis, aproape negru.  

Lumina nu pâlpâia niciun pic.   

 

4. Rescrie următorul enunț, înlocuind cuvintele subliniate cu cuvintele cu sens asemănător  
potrivite contextului:            10p  

Întunericul începu să se risipească și, dintr-o dată, se treziră stând pe ceva solid. 

5. Identifică substantivele din ultimul enunț al textului-suport. Alcătuiește enunțuri în  
care aceleași cuvinte să fie verbe.          20p 

6. 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 povesti o întâmplare; 

- vei continua textul-suport; 

- vei include un dialog de 2-3 replici; 

- 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) Calculați diferența dintre cel mai mare număr natural de trei cifre scris cu cifre 

distincte două câte două și 199.        10p 

a) 778;  b)  800;  c)  782;  d) 788. 

 

2) Câte numere naturale mai mici decât 28 există?      10p 

a) 27;  b)  28;   c)  26;   d)  29. 

 

3) Care este numărul natural corespunzător scrierii MMXXI ?    10p 

a) 1021;  b)  221;  c)  2021;  d)  121. 

 

B) Completează răspunsul corect: 

 

1) Să se calculeze:  360-216:9.         10p 

Răspunsul corect este: ………..  

 

2) Se consideră șirul: 24, 124, 351,706. Care număr al șirului dă restul 1 prin împărțirea  

la 7?            10p 

Răspunsul corect este: ……….. 

 

3) Exprimați în grame rezultatul calculului: 7 kg - 54 hg .      10p 

Răspunsul corect este: ………..  

 

C) Scrieți rezolvările complete: 

 

1) Aflați numărul natural 𝒂 care verifică egalitatea: 𝟒𝟐𝟎 − 𝟐 ×  𝒂+ 𝟕𝟓:𝟓 = 𝟑𝟕𝟎. 

10p 

 

2) Trei cărți și două caiete costă 46 de lei, iar două cărți și trei caiete costă 39 de lei. 

Calculați cât costă șase cărți și șase caiete.       10p 

 

3) Tatăl și fiul au împreună 54 de ani, iar tata este cu 30 de ani mai mare decât fiul. 

a) Ce vârstă are fiecare?         5p 

b) Peste câți ani vârsta tatălui va fi dublul vârstei fiului?     5p 

 

 

  

 

 

 

 


