
 

COLEGIUL NAŢIONAL”TRAIAN"  
Drobeta Turnu Severin , B-dul Carol I, Nr.6 
Judeţul Mehedinţi , cod 220099,  
Tel : +(40)352-401118; Fax +(40)252315267 
e-mail: colegiulnationaltraiand@yahoo.com 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 

Testul 7 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

Într-o seară, după căderea întunericului, micul Cantemir ieși din casă cu gândul să mai dea o 

raită pe la culcușul puiului de vulpe. Nu era lună. O singură stea, departe, cea mai de sus. Puiul de 

vulpe dormea în cușca verde a câinelui Bob. În jurul gâtului avea o curelușă subțire, prinsă cu o 

sfoară de belciugul ușii. Câinele Bob lipsea, fusese trimis la țară, la bunici, era cam bolnav, trebuia 

să schimbe puricii și să facă o cură de aer.   

Nu era frig, era o primăvară începută bine. Abia apucă băiatul să facă trei pași și întunericul 

se pierdu treptat în lumina unui soare de lapte, ascuns privirilor. Această lumină făcu neprețuite 

pietrele drumului și gardurile se legănau moi și acoperișurile caselor cântau stins și se uneau între 

ele ca niște valuri inofensive, iar pământul pe care călca băiatul deveni atât de elastic, încât fiecare 

pas era un zbor și o cădere încetinită.     (G. Bălăiță, Întâmplări din noaptea soarelui de lapte) 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                                                                                                                10p 

      Cantemir a ieșit din casă pentru că:    

a) se plictisea;  

b) dorea să vadă puiul de vulpe;  

c) s-a lăsat întunericul;  

d) începuse primăvara și era cald. 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                                                                                                                10p 

Așa cum se arată în fragmentul propus, noaptea respectivă era: 

a) friguroasă;  

b) ploioasă ;  

c) luminată de un soare de lapte;  

d) înstelată. 

3. Explicația corectă a expresiei  să mai dea o raită  este:                                                                                                                                                                            10p 

a) să-și continue drumul;   

b) să urmeze un drum întortocheat;  

c) să  viziteze;  

d) să ocolească. 

4. Identifică în următoarea secvență două cuvinte care au sensul opus. Alcătuiește cu fiecare 

dintre ele un enunț:  

Abia apucă băiatul să facă trei pași și întunericul se pierdu treptat în lumina unui soare de lapte, 

ascuns privirilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10p 

 

5. Rescrie, din ultimul enunț, două verbe, un substantiv și două adjective.                                                                     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) Cât este jumătatea produsului dintre suma numerelor 3 și 8 și diferența 

numerelor 15 și 9?                                                                                                                                                                                                                                                                                        10p 

a) 44;  b)  33;  c)  15;  d) 43. 

 

2) Câte numere naturale mai mici decât 777 au cifra sutelor 7 ?                                                                                            10p 

a) 777;  b)  77;             c)  100; d)  78. 

   

3) 130 mm+2m-14dm=….. cm.                                                                                                                                                                                10p 

a) 22;  b)  230; c)  118; d)  73. 

 

B) Completează răspunsul corect: 

 

1) Să se afle descăzutul, știind că adunându-l cu scăzătorul și cu diferența obținem 

568.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10p 

Răspunsul corect este: ………..  

 

2) Un număr adunat cu el însuși și cu jumătate din el dă 475. Care este numărul? 

Răspunsul corect este: ………..                                                                                                                                           10p 

 

3) O insectă parcurge 100 metri în 44 de secunde. Păstrând aceeași viteză de 

deplasare, aflați în cât timp parcurge insecta 150 metri?                                                                                                                 10p 

Răspunsul corect este: ………..  

 

C) Scrieți rezolvările complete: 

 

1) Aflați numărul natural 𝒂 care verifică egalitatea: 𝒂 − 𝟓 × 𝟒 + 𝒂 ∶ 𝟏𝟐 = 𝟏𝟑𝟔.               10p 

 

2) Suma a trei numere naturale este 28. Mărind fiecare număr cu primul număr se 

obțin numerele 16, 13, 23. Aflați valoarea fiecărui număr.                                                                                                        10p 

 

3) Lungimea unui dreptunghi este cu 8 m mai mare decât lățimea. Dacă mărim 

lățimea cu 5 m si micșorăm  lungimea cu 5 m, obținem o figură cu perimetrul de 

28 m. Care a fost perimetrul figurii inițiale?                                                                                                                                                                            10p 

 


