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Testul 9 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

Într-o dimineață, când stăteam și ne uitam pe fereastră, a trecut un avion. Isidor a luat o coală 

și a scris cu pixul-pană :   AVION CU MODOR/ IA-MĂ ȘI PE MINE-N ZBOR !  

Am făcut un avion de hârtie și l-am lansat de la geam, privind amândoi cum plutește înainte, 

coboară, face o roată și poposește între crengile înverzite ale magnoliei.  

Am citit iarăși paginile de internet despre condor. I-am înșirat cu voce tare informațiile care 

mi se păreau cele mai interesante. Selectam tot ce consideram important, i le citeam rar, răspicat, mă 

opream și mă uitam la el, ca să văd dacă are ceva de întrebat. Era limpede că pe majoritatea le auzea 

pentru prima oară.  

Am înțeles că Isidor știa mult mai multe despre tot ce e-n jur decât despre el. Din cușca lui, 

observase lumea vreme de patruzeci de ani, învățase o grămadă de lucruri privind și ascultând, dar 

despre el însuși nu știa la fel de multe.    (Veronica D. Niculescu, O vară cu Isidor) 
 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                                                             5p 

Isidor știa :  

a) multe despre tot ce este în jur și despre el; 

b) mai multe despre el însuși decât despre ce este în jur; 

c)  deoarece selecta informații de pe internet; 

d) mai puține lucruri despre el însuși. 
 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                           5p 

Avionul s-a oprit în crengile magnoliei :  

a) pentru a răspunde la rugămintea lui Isidor ; 

b) pentru că era din hârtie; 

c) deoarece a ajuns la destinație; 

d) apoi s-a ridicat. 
 

3.    Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului care indică ordinea corectă a 

evenimentelor, așa cum s-au petrecut ele:                                                                                                                                                                                                                                                           8p 
 

1 Avionul de hârtie se oprește între crengile magnoliei. 

2 Isidor ascultă informațiile de pe internet.  

3 Avionul plutește, coboară și face o roată. 

4 Este lansat avionul de hârtie.  

5 Isidor observă lumea din cușca lui.  

6 De la fereastră se vede cum trece un avion.  
 

a) 6, 3, 1, 4, 2, 5;  

b) 6, 3, 1, 4, 5, 2; 

c) 5, 6, 4, 3, 1, 2;  

d) 5, 6, 3, 4, 1, 2; 
 

4. Scrie o propoziție dezvoltată cu subiect multiplu și cu predicatul exprimat prin verb la 

timpul trecut. Transform-o în propoziție simplă.                                                                                                                                                                                             8p 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14p 

  a) Isidor  .... întors în camera ......      sa/s-a 
  b) ...să-mi spui tu mie: Cine .... cusut fetiței ... cu flori?   ia/i-a  

      c) A ajuns ... timp pentru că ... ajutat mama să se pregătească.   la/l-a 

 

 6.  Scrie enunțuri cu antonimele cuvintelor: important, rar, limpede.                                                                                                         6p 
  

 7.  Scrie un enunț în care să-i atribui lui Isidor 3 adjective.                                                                                                                                                                 6p 
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 8.  Explicǎ, ȋn 4-5 rȃnduri, de ce știa Isidor atât de multe lucruri despre realitate.                                                8p 
 

 9.  Scrie o compunere de minimum 12 rânduri, în care să descrii un animal preferat.   

Vei avea în vedere:  

- să dai un titlu expresiv şi original compunerii;  

- sǎ foloseşti un limbaj expresiv;  

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

 

 

II.   MATEMATICĂ 
 

A) Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 
 

1) Suma dintre cel mai mic număr par, format din trei cifre diferite și cel mai mare 

număr de trei cifre care are cifra zecilor 6 este:                                                                                                                                                                   10p 

a) 1066;  b)  1071;  c)  1166;  d) 1069.  
 

2) Câte numere naturale impare sunt de la 31 până la 97?                                                                                                                           10p 

a) 33;  b)  34;              c)  35;               d)  36. 
 

3) Aflați suma a trei numere, știind că primul număr este cel mai mic număr par de 

trei cifre distincte, al doilea este răsturnatul primului număr, iar al treilea număr 

este succesorul primului număr.                                                                                                                                                                                                                                               10p 

a) 403;  b)  404;  c)  405;  d)  406. 
 

B) Completează răspunsul corect: 
 

1) Un număr natural se mărește de 5 ori, apoi se micșorează cu 13 și se obține cel mai 

mare număr impar de două cifre diferite. Care este numărul inițial?                                                                               10p 

Răspunsul corect este:……… 
 

2) Peste 8 ani mama va avea 30 de ani, iar fiica va avea 9 ani. Peste câți ani mama va 

avea de patru ori vârsta fiicei?                                                                                                                                                                                                                                                          10p 

Răspunsul corect este:……….   
 

3) Dacă 4/9 din numărul total de bile dintr-o cutie sunt albe, adică 124 de bile, aflați 

câte bile din cutie nu sunt albe.                                                                                                                                                                                                                                                          10p 

Răspunsul corect este:……….  
 

C) Scrieți rezolvările complete: 
 

1) Aflați numărul natural 𝒂 care verifică egalitatea:   

[(𝟐𝟎 + 𝒂): 𝟐 − 𝟏𝟓]: 𝟓 × 𝟑 = 𝟏𝟓.                                                                                                                                                                                                                                                  10p 
 

2) Un vas plin cu apă cântărește 9 kg. Vasul pe jumătate plin cântărește 5 kg. Cât 

cântărește vasul gol?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10p 
 

3) Suma a două numere este 100. Dacă luăm 8 din primul număr și îl adunăm la al 

doilea, atunci al doilea număr va fi de patru ori mai mare decât primul. Care au 

fost numerele inițiale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10p 


