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Cineva a copiat un fragment din Alice şi Iustina în Ţara Minunilor de Iustina Lupşan
(din culegerea Care-i faza cu cititul?, juniorii, Editura Arthur) fără să pună cratimele
sau să scrie corect cuvintele. Pune-le tu, rescriind corect textul:
“Alice (în căutarea iei din vis) într-un hol stătea şi plângea. Am uitat să va zic un mic
şiretlic: cu Alice mam întânit, neam împrietenit şi am ajutato, de plans am salvato.
Plângea pentrucă pe uşa micuţă nu putea intra. Uşa o cheie avea, hăăă-t!, sus, pe masă
se afla. Alice nu ajungea la ia, pentru că un elixir a băut şi tare mică sa făcut. Mam dus
şi iam spus: - cheia o să ţio aduc pe loc şi merg cu tine chiar şin foc!”
Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să relatezi o întâmplare
amuzantă pe care ai trăit-o în legătură cu o carte, cu un autor sau cu lectura în general.
Oferă un titlul expresiv compunerii tale, în care vei integra apoi, prin subliniere,
următoarele structuri: veselia e colosală, să mor de plictiseală, privea spre el un ochi
imens, mare cât roata carului, posomorât şi gânditor.
Construieşte câte două propoziţii în care cuvintele muncitor şi duce să reprezinte două
părţi de vorbire diferite. Precizează-le.
Write a paragraph (5 lines) in which you explain what you expect from learning here.
Warum möchtest du an dieser Schule lernen? (5 Zeilen)
a) De câte ori se folosește semnul „+” în egalitatea 18 + 18 + ... + 18 = 342 ?





b) Să se calculeze a = ( 8 + 8  9 )  8 + 60  70 + 1000 : 5000 .
a) Câte numere a8b au suma cifrelor 18?
Justificare.
b) Care este cel mai mic număr de trei cifre cu suma tuturor cifrelor 18?
Justificare.
Se consideră șirul de numere 11, 14, 17, 20,... .
a) Să se afle al 18-lea termen.
b) Să se decidă dacă 2018 ste termen al șirului. Explicații.
Suma a două numere este 99, iar împărțind unul dintre numere la celălalt, se obțin
câtul 8 și restul 9. Care sunt cele două numere?
Justificare
1. Dacă CALORIFER se scrie 341796859, atunci CEREALE se scrie
a. 3595415 b. 3090410 c. 3292412 d. 3090410 e. 3464514
2. Completează șirul 12321, 23432, 34543, ....., 56765, ...... .
3. Seria joi (1), miercuri (2), sâmbătă (3), duminică (4), vineri () poate fi completată
cu:a.1, b.2, c.3, d.4, e.5
4. Seria 7, 10, 8, 11, 9, 12 poate fi completată cu: a.7, b.10, c.12, d.13, e.alt răspuns
1. La expoziția de animale exotice au fost înscriși 20 de participanți, cu câte 2 animale.
Fiecare participant are câte un șarpe iar 5 dintre ei au câte 2 serpi. Mai sunt papagali
și lei. În total 40 de capete și 40 de picioare. Câți lei sunt?
2. Lili-Anna 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? a. 22 m b. 2 m c. 12 m d. 8 m e.
nici o variantă

