TEST PENTRU CLASA
Subiect I
4 puncte

A

VA

2016 - 2017

Citeşte cu atenţie următorul text pentru a putea răspunde cerinţelor:
Lacrimile cu care sfârşisem de citit Cuore mă asigurau că nu eram un copil rău, descopeream încă o
dată că-mi iubeam ţara şi familia, mai ales mama, descopeream că-mi iubeam chiar şi şcoala. Dar cât îmi era
de greu să-mi amintesc de toate acestea când mă regăseam pe strada cu atâtea tramvaie de care mă puteam
agăţa, cu trotuare nesfârşite, pe care puteam umbla ceasuri întregi fără să mă rătăcesc, când, mai ales mă
regăseam pe maidan sau în grădina de pe Bulevardul Pache. În vara anului 1917 mama nu mă mai putea ţine
în frâu. Încercase toate mijloacele, o nuia de bambus (tata ne ameninţa mai ales cu cureaua), confiscarea
ghetelor, ca să nu mai pot ieşi în stradă, dar îmi plăcea parcă şi mai mult să alerg pe trotuarele fierbinţi, în
picioarele goale, închiderea într-o cameră, din care reuşeam să evadez sărind pe fereastră. (Mircea Eliade,
Memorii)

1. Exemplifică termeni cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru cuvintele descopeream şi nesfârşite.
2. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele: rău şi închiderea.
3. Alcătuieşte o propoziţie despre copilărie, după schema: S-P-C-A-A. Vei primi punctajul integral
atât pentru corectitudinea gramaticală, cât şi pentru logica enunţului tău.
4. Explică, în 5-6 rânduri, înţelesul enunţului: În vara anului 1917 mama nu mă mai putea ţine în
frâu.
Subiect II
4 puncte

Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să relatezi o întâmplare deosebită din copilăria
ta pornind de la lectura unei cărţi. Vei da compunerii tale un titlul expresiv.

Subiect
III
4 puncte

Transcrie enunţurile, alegând dintre paranteze cuvântul sau structura corectă:
1.Copiii ….. spun întotdeauna adevărul. (î-mi /îmi)
2.…………… suporta căldura, a fugit în casă. (ne mai putând /nemaiputând /nemai putând)
3.Au mers împreună ….. cules de cireşe şi caise. (la /l-a)
4.M-am dus la el pentru ……… da o mână de ajutor. (ai /a-i)
5.Au vizitat ………… acest obiectiv turistic. (decât /doar /numai)

Subiect
IV
4 puncte

Write some sentences about your hobbies and interests in your free time. What are your plans for
the rest of the summer holiday?

Subiect V
4 puncte

1. Câte numere naturale de două cifre au suma cifrelor 16? Justificare.
2. Care este cel mai mic număr impar de patru cifre distincte?

Subiect
VI
4 puncte

1. De câte ori se foloseşte semnul “  ” în egalitatea 2016 = 2  2  ...  2  63 ? Justificare.

Subiect
VII
4 puncte

1. Care este numărul care adunat cu 16 se măreşte de cinci ori? Justificare.

Subiect
VIII
4 puncte
Subiect
IX
4 puncte

1. Se cer cifrele distincte a,b,c,d,e, dacă ab + ac + ad + ae = 70 .
2. Un număr împărţit la 16 dă restul 9. Care este restul împărţirii aceluiași număr la 8?

Subiect X
4 puncte

1. Ai un coș cu fructe. Toate în afară de două sunt pere, toate în afară de două sunt banane, toate în
afară de două sunt mere. Câte fructe ai?
2. O maimuță începe de dimineată (ora 8) să urce pe un stâlp de 120 de metri. În fiecare oră urcă
30 de minute câte 30 de metri și se odihnește 30 de minute, când a alunecă înapoi 20 de metri. La
ce oră ajunge în vârf?

Welche sind deine Hobbys?, Wie verbringst du deine Freizeit? Schreib einen kurzen Text über
deine Pläne für die Sommerferien.

2. Să se determine numărul natural n, dacă

7 − 4 : ( n − 7 ) : 3 − 2  8 = 24 .

2. Aflaţi numerele naturale a şi b dacă a + a  b = b + 4 . Justificare.

1. Teodora pleacă de acasă, merge 12 m spre vest, apoi 10 m spre nord, apoi 10 m spre est, apoi 10
m spre sud. La ce distanta de casa a ajuns?
2. Ziua de după mâine este cu 3 zile înainte de duminică. Ce zi e azi?
3. Trei prieteni (A, B, C) calculează cât au economisit într-o săptămână. A și B au împreună 39 de
lei, A și C 44 iar B și C 47. Cât au în total?

