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 Testul 4 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

În după-amiaza zilei când tatăl ei refuzase să-i cumpere o carte, Matilda plecă singură 

la biblioteca publică a statului. Când ajunse, se prezentă singură bibliotecarei, doamna Phelps, 

și întrebă dacă se putea așeza acolo să citească. Doamna Phelps fusese puțin mirată de venirea 

unei fetițe atât de mici neînsoțite de unul din părinți, dar cu toate acestea îi spusese că era 

binevenită. 

-  Unde sunt, vă rog, cărțile pentru copii?întreabă Matilda. 

-  Sunt acolo, pe rafturile de jos, îi răspunse doamna Phelps. Vrei să te ajut să găsești 

una frumoasă cu multe poze? 

-  Nu, mulțumesc, zise Matilda. Sunt sigură că mă descurc. 

Şi, de atunci înainte, în fiecare după-amiază când mama ei pleca la bingo, Matilda 

alerga la bibliotecă. Drumul până acolo îi lua numai zece minute și astfel îi rămâneau două 

ore întregi să stea singură într-un colț confortabil și să devoreze o carte după alta. După ce 

citise toate cărțile pentru copii din bibliotecă, începu să se uite în jur în căutare de altceva. 

Doamna Phelps, care o urmărise fascinată în ultimele două săptămâni, se sculă de la 

birou si se îndreptă spre ea : 

-  Pot să te ajut cu ceva, Matilda? întrebă ea. 

-  Mă întrebam ce să mai citesc, zise Matilda. Am terminat toate cărțile pentru copii. 

-  Vrei să spui că te-ai uitat la poze ? 

-  Da, dar am citit și cărțile. 

Doamna Phelps se uită în jos la Matilda și Matilda îi întoarse privirea. 

-  Câteva mi s-au părut plictisitoare, zise Matilda, dar altele mi s-au părut minunate. 

Cel mai mult mi-a plăcut “Grădina secretă”. E plină de mister. Misterul camerei în spatele ușii 

închise și misterul grădinii de dincolo de zidul înalt. 

Doamna Phelps rămase împietrită. 

-  Câți ani ai tu, Matilda ? întrebă ea. 

-  Patru ani și trei luni, răspunse Matilda. 

Doamna Phelps fu și mai mirată de data asta, dar avea destulă înțelepciune să nu arate. 

(Matilda, de Roald Dahl) 

1. Alege, prin rescriere, litera corespunzătoare răspunsului corect:   5p 

Matilda merge la bibliotecă: 

a) în fiecare dimineață;  

b) seara, când mama ei se duce la bingo; 

c) în fiecare după-amiază; 

d) când o lasă părinții. 

2. Alege, prin rescriere, litera corespunzătoare răspunsului corect:   5p 

La bibliotecă, fetița: 

a) împrumută cărți cu poze, fiindcă nu știe să   

    citească; 

b) citește toate cărțile pentru copii; 

c) se joacă; 

d) o așteaptă pe mama ei. 
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3. Alege, prin rescriere, litera corespunzătoare răspunsului corect:   5p 

Bibliotecara rămâne foarte surprinsă deoarece: 

a) fetița vine singură la bibliotecă; 

b) fetița citește cărțile; 

c) fetița e lăsată nesupravegheată; 

d) fetița e nedezvoltată pentru vârsta ei. 

4. Alege, prin rescriere, litera corespunzătoare răspunsului corect:   5p 

Matilda merge la bibliotecă fiindcă: 

a) tatăl nu vrea să îi cumpere cărți; 

b) nu are cu cine să se joace; 

c) o trimite mama ei; 

d) e prietenă cu bibliotecara. 

5. Formulează un enunț în care să numești o trăsătură de caracter a Matildei. Motivează-ți 

răspunsul în 20-50 de cuvinte.        10p 

6. Formulează ideea principală care se desprinde din textul marcat în chenar.  5p 

7. Crezi că Matilda este un copil obișnui? Motivează-ți răspunsul în 20-50 de cuvinte. 10p 

8. Alege, prin rescriere, litera corespunzătoare răspunsului corect:   5p 

În primul enunț al textului există: 

a) două verbe la timpul trecut; 

b) un verb la timpul trecut; 

c) trei verbe la timpul trecut; 

d) niciun verb la timpul trecut. 

9. Alege, prin rescriere, litera corespunzătoare răspunsului corect:   5p 

Cuvintele cu înțeles asemănător pentru adjectivul singură din primul paragraf sunt, în 

ordine: 

a) singuratică, retrasă; 

b) neînsoțită, însăși; 

c) rătăcită, singuratică; 

d) izolată, stingheră. 

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

Învățătoarea le-a spus 

Copiii lua-ți-vă caietele și puneți-vi-le pe catedră  

11. Alcătuiți un enunț în care verbul a descurca să aibă al înțeles decât în secvența: Sunt 

sigură că mă descurc.         5p 

12. Imaginează-ți că ești prieten / prietenă cu Matilda. Redactează un dialog de 10-12 replici 

în care să discuți cu aceasta despre pasiunile voastre.      20p 

 

 

II. MATEMATICĂ 

 

A) Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1) Câte numere pare sunt situate între 27 si 41?     10p 

a) 8;  b)  9;  c)  7;  d) 15. 

2) Calculați restul împărțirii numărului 8737 la 6 ?     10p 

a) 1;  b)  2;  c)  3; d)  4. 

3) Câte numere de cinci cifre îi succed lui 99971 ?     10p 

a) 30;  b)  29;  c)  28;  d)  31. 

B) Completează răspunsul corect: 

1) Suma a trei numere impare consecutive este 345. Care este cel mai mare dintre 

ele?           10p 

Răspunsul corect este: ………..  
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2) Diferența a două numere este 69. Împărțind unul dintre ele la celălalt obținem 

câtul 12 și restul 3. Să se afle suma numerelor. 

Răspunsul corect este: ………..        10p 

3)  Dacă 𝒂+ 𝒃 = 𝟓𝟕𝟒,𝒃+ 𝒄 = 𝟕𝟕𝟎,𝒂+ 𝒄 = 𝟒𝟎𝟐, calculați 𝒂 + 𝒃+ 𝒄.    10p 

Răspunsul corect este: ………..  

C) Scrieți rezolvările complete: 

1) Calculați suma: 𝟏+ 𝟐+ 𝟑+ 𝟒+. . . +𝟑𝟗.      10p 

2) Într-un bloc sunt 40 de apartamente, unele cu două camere și altele cu trei 

camere. Dacă sunt, în total, 95 de camere, determinați câte apartamente sunt cu 

două camere și câte sunt cu trei camere?      10p 

3) Maria citește o carte în trei zile. În prima zi citește o treime din carte, a doua zi 

citește cu 10 pagini mai mult decât o treime din rest, iar în a treia zi restul de 70 

de pagini. 

a) Câte pagini are cartea?       5p 

b) Câte pagini a citit Maria a doua zi?     5p 

 

 


