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Testul 3 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

 

A fost odată ca niciodată, a fost odată un arici. Da, da, un arici bătrân, tare bătrân şi tare înţelept. De 

bătrân ce era, îi crescuse o barbă albă până la piept şi de înţelept ce era... uf! nici nu ştiu ce să vă mai spun. 

Poftim! N-am văzut în viaţa mea un arici mai înţelept. E bine? Aşa... se trezeşte într-o bună dimineaţă ariciul... 

 - Hm! Cum o fipe-afară? 

Îşi scoate el nasul pe fereastră... (Dar ce credeţi voi? Avea o casă gospodărească, avea uşă, un coş şi o 

fereastră.) Îşi scoate el, aşadar, nasul şi miroase în dreapta şi în stânga, în sus şi în jos: 

- Bun! Nu plouă. Îşi apucă atunci ariciul barba cu amândouă lăbuţele şi şi-o trece de câteva ori peste ţepii 

care-i slujesc la tot felul de trebi. Acum, de pildă, îi slujeau drept pieptene... Şi-şi piaptănă ariciul barba, se 

ferchezuieşte şi, când i se pare că s-a gătit cum nu se poate mai frumos, îşi pune pălăria, îşi ia bastonul şi-o 

porneşte fluierând prin pădure. 

Mergea ariciul fluierând, se proptea uşurel în baston şi, dacă întâlnea o veveriţă, un iepure sau altă 

cunoştinţă, se apleca îndată, îşi scotea pălăria şi rostea: „Vă salut cu stimă!” sau „Respectele mele!”, după 

împrejurare. 

Şi tocmai când fluiera mai fără grijă, se întâlni cu... un lup. Un pui de lup, prost şi obraznic. 

 - Brr! mârâi lupul. Ce dihanie caraghioasă! N-am mai văzut aşa dihanie în viaţa mea. Cum te 

cheamă,piciule? 

 -Arici, răspunse ariciul. 

 -Aşa? Ei, pân-aici ţi-a fost, ariciule! Brr! Am să te mănânc... 

Ariciul îşi scoase cuviincios pălăria. 

 -Vă salut, dar fără stimă! Spuse el. N-am nimic împotrivă să fiu mâncat de un lup. Numai că... 

(Povestea ariciului înțelept, de Vladimir Colin) 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:      5p 

Personajul principal al fragmentului-suport este: 

a) puiul de lup; 

b) ariciul cel bătrân; 

c) ariciul cel tânăr; 

d) animalele pădurii. 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:      5p 

Prima dată când se trezește, ariciul: 

a) Se uită afară; 

b) Își piaptănă barba; 

c) Pleacă la plimbare; 

d) Se spală pe față. 

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:      5p 

Când lupul îl amenință că îl va mânca, ariciul: 

a) se sperie; 

b) o ia la fugă; 

c) îl salută; 

d) își piaptănă barba. 

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:      5p 

Ariciul verifică dacă vremea e bună de plimbare:  

a) ieșind din căsuță; 

b) mirosind de pe geam în toate părțile; 

c) uitându-se la cer; 

d) verificând dacă bate vântul. 

5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului care indică ordinea corectă a evenimentelor, așa 

cum s-au petrecut ele.          24p 
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1 Ariciul se întâlnește cu un pui de lup. 

2 Ariciul se trezește. 

3 Ariciul își piaptănă barba. 

4 Ariciul pleacă la plimbare. 

5 Ariciul scoate nasul pe fereastră. 

6 Ariciul salută animalele întâlnite. 

a) 2, 3, 5, 4, 1, 6; 

b) 2, 5, 3, 4, 6, 5; 

c) 3, 2, 5, 4, 1, 6; 

d) 2, 3, 5, 6, 1, 4. 

6. Subliniază din următoarea listă trei adjective care exprimă însușiri ale ariciului:   6p 

tânăr, nepriceput, înțelept, curios, curajos, politicos, încrezut, naiv. 

7. Rescrie următorul enunț, corectând toate greșelile pe care le conține:    10p 

Copiii, nu mai fi-ți atât de neastâmpărați, fiincă v-om fii dați afară! 

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 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. 

 

 

II. MATEMATICĂ 

 

A) Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1) Cât este produsul cifrelor anului în care ne aflăm?      10p 

a) 4;  b)  0;  c)  5;  d) 2. 

 

2) Cât este un sfert din triplul numărului  120 ?      10p 

a) 90;  b)  30;  c)  360; d)  120. 

 

3) În scrierea TRAIANTRAIANTRAIAN………TRAIAN, determinați litera de 

pe poziția 68.           10p 

a) T;  b)  R;  c)  A;  d)  I. 

 

B) Completează răspunsul corect: 

1) Perimetrul unui pătrat este 64 m. Calculați perimetrul unui alt pătrat cu latura 

egală cu jumătate din latura primului pătrat.      10p 

Răspunsul corect este: ………..  

 

2) Se consideră șirul: 2 m, 241 cm, 21 dm, 2311 mm. Care este lungimea cea mai mare? 10p 

Răspunsul corect este: ………..        

 

3) Alin are de parcurs 183 km. Câți kilometri mai are de parcurs, dacă în prima zi a parcurs 

două treimi din distanță?         10p 

Răspunsul corect este: ………..  
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C) Scrieți rezolvările complete: 

 

1) Aflați numărul natural 𝒂 care verifică egalitatea: 𝟓𝟔𝟕:  𝟒𝟖 +  𝒂 × 𝟑 = 𝟕. 

10p 

 

2) La paginarea unei cărți s-au folosit 264  cifre. Câte pagini are cartea?   10p 

 

3)  Ana, Barbu și Corina au împreună 166 lei. Barbu are cu 6 lei mai mult decât triplul sumei 

Anei. Corina are cu 10 lei mai mult decât Ana. 

a) Ce sumă are fiecare?         5p 

b) Câți lei trebuie să primească Corina de la Barbu pentru ca sumele acestor doi copii să fie 

egale?            5p 

 

 

 


