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Testul 6 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

Unele lucruri le-am înțeles din prima, altele s-au lăsat mai greu descâlcite. Uneori am căscat ochii după 

ce-am făcut o grămadă de greșeli. Dar uite că a meritat: am devenit mai puternică, mai înțeleaptă, mai 

răbdătoare.  

Mi-aș dori ca povestea mea să te amuze. Să te emoționeze. Să te ajute să afli lucruri uimitoare despre 

tine și despre cei din jur. Dar cel mai mult și mai mult, mi-aș dori să te inspire, căci eu cred că în fiecare dintre 

noi este ascuns un campion. Stă pitit acolo și tace chitic, doar-doar l-o scoate și pe el cineva la lumină. Ia zi-

mi, nu-i păcat să-l lași să aștepte? Și să știi că nu spun asta cu gândul doar la sport. Poți fi campion și la muzică, 

și la dans, ba chiar la matematică, la geografie, ori la limbi străine. Îți dai seama, poți fi campion chiar și la 

materiile pe care nu le poți suferi la școală! 

Știu că nu prea îți plac sfaturile, dar unul primit de la o prietenă ceva mai mare n-o să sune chiar a 

cicăleală. Mai ales că sfatul meu e simplu: Trezește campionul din tine!  (Diana Bulimar, Povestea lui Didi ) 

 

1. 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

  

Unele lucruri au rămas încâlcite pentru fetiță.  

Greșelile au întărit-o pe fetiță .  

Doar sportul formează campioni.   

Orice sfat primit sună cicălitor .  

 

2. Sensul expresiei  am căscat ochii  este:                            5p 

a. am ridicat privirea; 

b. am adormit; 

c. am  devenit atent; 

d. am clipit. 

 

3. Identifică adjectivele din următorul enunț și transformă-le  în substantive:                                   15p 

Dar uite că a meritat: am devenit mai puternică, mai înțeleaptă, mai răbdătoare.  

 

4. Arătați câte vocale și câte consoane conține fiecare dintre cuvintele:  

unele, despre, campion, puternic.                                   10p 

 

5. Alcătuiește un enunț în care cuvântul campion să fie subiect și altul în care predicatul să fie exprimat 

prin verbul a primi la viitor.                                             10p 

 

6. Pornind de la textul-suport redactează o compunere de minimum 100 de cuvinte (aproximativ  

12 rânduri) în care să prezinți povestea unui campion.                     30p 

În compunerea ta vei respecta următoarele cerințe: 

- vei folosi narațiunea; 

- vei da un titlu potrivit compunerii tale; 

- vei integra în creația ta următoarele cuvinte și expresii: voință de fier, perseverență, emoție puternică,  

      a aflat cu suprindere.  Subliniază-le! 

- 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) Cât este răsturnatul celui mai mare număr par scris cu șase cifre diferite?    10p 

a) 856749;  b)  256789;  c)  456789;  d) 856789. 

 

2) Cât este o treime din sfertul numărului 900 ?                   10p 

a) 75;  b)  300;  c)  225; d)  80. 

   

3) Câți centimetri reprezintă trei pătrimi dintr-un metru?                             10p 

a) 60;  b)  75;              c)  80;  d)  65. 

 

B) Completează răspunsul corect: 

 

1) Suma a trei numere naturale consecutive este 30. Aflați produsul celor trei numere.   10p 

 

Răspunsul corect este: ………..  

 

2) Câte numere naturale pare sunt cuprinse între 31 si 81?                             10p 

 

 Răspunsul corect este: ………..         

 

3) Andrei a efectuat o împărțire, apoi a verificat-o scriind: 41=4×9+5. 

Care este împărțitorul?                        10p 

 

Răspunsul corect este: ………..  

 

C) Scrieți rezolvările complete: 

 

1) Aflați numărul natural 𝒂 care verifică egalitatea: 𝒂 + 𝒂: 𝟐 + 𝒂: 𝟒 = 𝟕𝟎.                          10p 

 

2) Patru pixuri și trei stilouri costă 49 de lei. Trei pixuri și cinci stilouri costă 67 de lei.  

Cât costă 7 pixuri și trei stilouri?                               10p 

 

3)  Suma a trei numere naturale este 50. Al treilea număr este de patru ori mai mic decât 

suma primelor două numere și cu 5 mai mic decât al doilea. Aflați cele trei numere.   10p 

 


