TEST PENTRU CLASA

A

VA

2016-2017

Subiect I
4 puncte

Citeşte cu atenţie următorul text pentru a putea răspunde cerinţelor:

Subiect II
4 puncte

Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să relatezi o întâmplare deosebită din care să
reiasă dorinţa de aventură şi de cunoaştere, valorificând şi sugestiile textului dat. Vei da
compunerii tale un titlul expresiv.

Subiect
III
4 puncte

Transcrie enunţurile, alegând dintre paranteze cuvântul sau structura corectă:
1….. rugat să te vizitez în luna …... (m-ai /mai)
2….. împăratului le-au eliberat pe fetele răpite de zmei. (fii /fiii)
3.Mi se par ………. mai drăguţi copii. (cei /ce-i)
4.Au cumpărat ………… îngheţată. (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

Să se calculeze:
1. (16x16 – 16):16

Subiect
VI
4 puncte
Subiect
VII
4 puncte

1.Câte numere naturale pare de trei cifre au prima cifră 6?
2.Să se determine numărul natural n, știind că 2016 – (2016:2 + n – 16:2)x2 = 16

Subiect
VIII
4 puncte

1.Care este cel mai mare număr natural care, împărțit la 16, dă câtul 16?
2.Suma a trei numere este 48. Prin împărțirea primului număr la al doilea și împărțirea celui de-al
doilea număr la al treilea, se obțin aceleași câturi și resturi toate egale cu 1. Să se afle cele trei
numere.

Subiect
IX
4 puncte

1. 186025 este pentru STEFAN ceea ce 8618 este pentru _ _ _ _.
2. Seria 7, 10, 8, 11, 9, 12 poate fi completată cu ____, ____, _____,
3. Completează șirul 12321, 23432, 34543, ....., 56765, ...... .

Subiect X
4 puncte

1.Pană de Vultur merge prin pădure. Pornește de la cortul lui și merge 7 km spre nord, apoi se
întoarce la stânga și merge 3 km, apoi din nou la stânga și continuă mersul pe jos încă 7 km. Cât de
departe este de cort?
2.Când a fost întrebată câți ani are, Teodora a răspuns: "În doi ani voi fi de două ori mai în vârstă
decât am fost acum cinci ani ". Câți ani are acum Teodora?

Lumea îl fascina din ce în ce mai mult pe puiul cel cenuşiu. Mereu era în căutare de aventuri
– drum de câteva palme de loc – către gura bârlogului şi de fiecare dată era izgonit înapoi. Doar că
el nu avea habar că era vorba de o intrare. Nu ştia nimic despre intrări – locuri prin care se trecea
dintr-un loc în altul. Nu ştia de existenţa unui alt loc şi încă mai puţin de vreun drum care să ducă
acolo. Drept urmare, pentru el intrarea în bârlog nu era altceva decât un perete de lumină. Pentru
el, acest zid era ceea ce soarele reprezenta pentru cei de afară. Se simţea atras spre el, aidoma
gâzelor. Muncea fără preget, încercând să răzbată până acolo. Viaţa care creştea atât de repede în el
îl impingea fără zăbavă* spre zidul de lumină. (Jack London, Colţ Alb)
1. Exemplifică termeni cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru cuvintele fascina şi să răzbată.
2. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi formă (din aceeaşi familie lexicală) cu termenul lumină.
3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele: cenuşiu şi locuri.
4. Alcătuieşte o propoziţie despre aventură, după schema: C-S-P-C-A.

Welche sind deine Hobbys?, Wie verbringst du deine Freizeit? Schreib einen kurzen Text über
deine Pläne für die Sommerferien.
2. 15x15 – 15:15

Se consideră șirul de numere naturale 1, 3+5, 7+9+11, …
( în ordine crescătoare, se folosește o singură dată fiecare număr natural impar).
1.Să se calculeze al cincilea termen al șirului.
2.Să se calculeze suma primilor cinci termeni ai șirului.

