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Testul 5 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

Calea Moșilor e lungă, ba e lată. Calea Moșilor e cea mai frumoasă stradă pe care am întâlnit-o, pentru că 

vom locui aici. Se întinde de la bulevardul Republicii până la magazinul Bucur Obor, care este atât de înalt, încât 

uneori acoperă până și soarele. Și blocurile noastre vor fi înalte, însă acum sunt în construcție. La parterul lor vor 

fi magazine, iar pe mijlocul străzii va trece tramvaiul 21. 

Acum, noi locuim împreună cu bunica, pe strada Știrbei Vodă, într-un bloc dărăpănat. Anton spune că 

blocul a prins multe cutremure, iar la următorul mai mare, o să cadă. Lui Anton îi e frică să mai stea aici. Și 

mamei îi e frică de bunica. Așa că trebuie să ne mutăm pe Calea Moșilor, într-un apartament nou, doar al nostru.                                                                                 

( Adina Popescu, 8 povestiri de pe Calea Moșilor) 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                        10p 

Blocul în care se vor muta:  

a) este dărăpănat; 

b) uneori acoperă până și soarele; 

c) este în construcție; 

d) este pe strada Știrbei Vodă. 

 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                        10p 

Lui Anton îi este frică să mai stea aici deoarece:  

a) se teme de bunica; 

b) blocul acesta este foarte înalt; 

c) e departe de centru; 

d) blocul a prins multe cutremure. 

 

3.  Găsește termeni cu înțeles opus pentru cuvintele subliniate în secvența:  

Se întinde de la bulevardul Republicii până la magazinul Bucur Obor, care este atât de înalt, încât  

uneori acoperă până și soarele.                                                                                                              15p 

 

4. Rescrie pe foaia de examen propozițiile următoare, completând spațiile libere cu forma corectă, 

aleasă din paranteză:                             15p 

a) Îmi plac filmele cu... ( extratereștri/ extratereștrii) 

b) Săptămânal iau lecții de...(înot/înnot) 

c) Să... atent la examen! (fi/fii) 

  

5. Rescrie, din secvența următoare, un verb, un pronume, un adjectiv și un substantiv:  

Acum, noi locuim împreună cu bunica, pe strada Știrbei Vodă, într-un bloc dărăpănat.          10p 

6. Redactează o compunere de minimum 100 de cuvinte (aproximativ 12 rânduri), în care să prezinți 

prima zi în noul apartament.  

În redactarea compunerii vei avea în vedere:  

- să folosești descrierea și povestirea;  

- să întegrezi în creația ta următoarele cuvinte și expresii: spațios, nestăpânită emoție, aer misterios, am 

descoperit cu suprindere.  Subliniază-le! 

- să respecți normele de ortografie și de punctuație.                            30p 
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II. MATEMATICĂ 

A) Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1) Cât este cel mai mare număr natural impar mai mic decât 673?                                 10p 

a) 675;  b)  672;  c)  674;  d) 671. 

 

2) Determinați numărul cu 2 mai mare decât a dacă 23-a=19 ?                      10p 

a) 8;  b)  4;  c)  6; d)  10. 

   

3) Alegeți fracția care are numitorul mai mare decât 5.                       10p 

a) 
4

7
;  b)  

9

2
;  c)  

5

4
;  d)  

3

5
. 

 

B) Completează răspunsul corect: 

 

1) Câte numere naturale împărțite la 4 dau câtul 19.                                   10p 

Răspunsul corect este: ………..  

 

2) Fie șirul de numere naturale 0, 4, 8, 12, 16, 20, … .Care este al 51-lea termen al șirului? 

                                                                10p 

 Răspunsul corect este: ………..         

 

3) După ce a citit o treime dintr-o carte, Mircea mai are de citit 32 de pagini. Câte pagini are 

cartea?                                                                10p 

Răspunsul corect este: ………..  

 

C) Scrieți rezolvările complete: 

 

1) Aflați numărul natural 𝒂 care verifică egalitatea: 𝒂 + (𝒂 + 𝒂: 𝒂) = 𝟏𝟕.                                10p 

 

2) Suma a două numere naturale este 15. Dacă pe primul îl mărim de trei ori, iar pe al doilea îl 

micșorăm de patru ori, suma acestora va fi egală cu 23. Aflați valoarea fiecărui număr.       10p 

 

3)  O treime din caietele care există, la un moment dat, într-o librărie sunt de matematică,  
𝟑

𝟓
   din 

celelalte sunt de dictando, iar restul de 32 de caiete sunt cu foaie velină. Câte caiete sunt în acel 

moment în librărie?                                                                                              10p 

 

 


