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Testul 8 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

Eram uluită. Nu doar că salvasem un condor de la Zoo, nu doar că locuiam cu el în camera mea, 

dar pasărea asta știa să citească și să scrie. Puteam să vorbim.  

I-am dăruit pixul meu alb în formă de pană, ca să nu se mai jumulească.  

Scria scurt, concis, fără explicații inutile.  

Știa să scrie și pe față, ca noi, dar și pe dos – adică așa cum citea el unele plăcuțe transparente 

de la Zoo, văzute din spate, din cușcă. Răspunsurile lui scurte erau scrise ba așa, ba așa, și de aceea 

foloseam mereu coli noi, neîncepute. Trebuia, la nevoie, să pot întoarce foaia pe dos și să citesc 

răspunsul privind în lumină.  

Făcea unele mici confuzii adorabile. Scria unele cuvinte așa cum se aud. Iar uneori dădea câte 

un accent spaniol unui cuvânt. Nu părea s-o facă din neștiință, ci era un fel de marcă personală, cum 

fusese acel strigăt de „Ajudor !“. Cred că, din punctul lui de vedere, era foarte corect.  

(Veronica D. Niculescu, O vară cu Isidor) 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                                                            5p 

Condorul Isidor scria:  

 a) uneori pe dos, alteori pe față; 

 b) detaliat și clar; 

 c) toate cuvintele așa cum se aud; 

 d) pe plăcuțele transparente de la Zoo. 

 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                       5p 

Isidor mai făcea greșeli:  

 a) pentru că venea din Spania; 

 b) datorită cărora era simpatic; 

 c) din neatenție; 

 d) din neștiință. 

 

3.    Alcătuiește: 

  a) o propoziție interogativă despre  prietenie, în care verbul să fie la timpul trecut; 

  b) o propoziție simplă, în care subiectul să fie exprimat printr-un substantiv din text.                                 10p 

 

4. Rescrie enunțurile de mai jos, punând în locul punctelor de suspensie forma corectă:  

  vii sau vi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10p 

  a) Dacă ...s-a spus să nu întârziați, tu de ce ... după ce s-a sunat? 
  b) Strugurii din ...erau plini de fluturi....  

 

 5.  Scrie enunțuri în care cuvintele dar, pană și noi să aibă alte înțelesuri decât în text.              15p 

 6.  Explicǎ ȋn 4-5 rȃnduri  secvenţa: „Știa să scrie și pe față, ca noi, dar și pe dos – adică așa cum 

citea el unele plăcuțe transparente de la Zoo, văzute din spate, din cușcă.”                                                                                 15p 

 

 7.  Scrie o compunere de minimum 12 rânduri, în care să-ți imaginezi o posibilă continuare a 

textului dat. În compunerea ta să mai apară, alături de Isidor, un alt personaj imaginar.  

Vei avea în vedere:  

- să dai un titlu expresiv şi original compunerii;  

- sǎ foloseşti descrierea şi povestirea;  

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

 

A) Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1) Din ce număr trebuie să scădem predecesorul numărului 800 pentru a obține triplul 

numărului 216?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10p 

a) 585;  b)  583;  c)  153;  d) 151. 

 

2) Suma dintre cel mai mic număr natural de trei cifre diferite și produsul numerelor 

47 și 12 este:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10p 

a) 564;  b)  654;  c)  666;  d)  456. 

 

3) Valoarea numărului  𝒂 =  𝟓 + 𝟓: 𝟓 + 𝟓 × 𝟓 − 𝟓 este:                                                                                                               10p 

a) 25;  b)  26;   c)  27;   d)  28. 

 

B) Completează răspunsul corect: 

 

1) Care este cel mai mic număr natural care are suma cifrelor 21?                                                                            10p 

Răspunsul corect este:  

 

2) Din câtul numerelor 440 și 4 se scade dublul numărului 50, apoi se adună rezultatul 

cu o treime dintr-un număr și se obține 21. Aflați numărul necunoscut.                                     10p 

Răspunsul corect este:   

 

3) Lungimea unui dreptunghi este de 4 ori mai mare decât lățimea sa. Diferența dintre 

laturi este de 9 metri. Să se afle perimetrul dreptunghiului.                                                                                                  10p 

Răspunsul corect este:  

 

C) Scrieți rezolvările complete: 

 

1) Aflați numărul natural 𝒂 care verifică egalitatea:  

328 −(𝟒𝟐𝟎 − 𝒂 x 𝟏𝟕): 𝟓 = 𝟐𝟕𝟖.                                                                                                                                                                                                                                             10p 

 

2) Mihai se află într-un șir de 31 de persoane. Numărul persoanelor din spatele lui 

Mihai este un sfert din numărul persoanelor din fața lui. Ce loc ocupă Mihai în acest 

șir de persoane?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10p 

 

3) La un magazin, cantitatea de mere scoasă la vânzare este de cinci ori mai mare decât 

cea de pere. Dacă se vând 160 kg de mere și 20 kg de pere, rămân de patru  ori mai 

multe kilograme de mere decât de pere. Câte kilograme de mere și câte kilograme 

de pere au fost scoase la vânzare?                                                                                                                                                                                                                                  10p 


