COLEGIUL NAŢIONAL „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
Str V. Alecsandri, nr.3, 720001
tel 0230551342 fax 0230551343
cnstefancelmare.ro
cn_stefan@yahoo.com cn.stefan.sv@gmail.com

TEST PENTRU CLASA A V A
.
Subiect I

4 puncte

Subiect II

4 puncte

Subiect III

4 puncte

Subiect IV

4 puncte
Subiect V

4 puncte

Subiect VI

4 puncte
Subiect VII

4 puncte

Subiect VIII

4 puncte

Subiect IX

4 puncte
Subiect X

4 puncte

Alcătuiește un dialog de 5-6 replici în care să integrezi / introduci denumirea unei
discipline de învățământ și a unor epoci sau evenimente istorice
În buletinul meteorologic de mai jos s-au strecurat cinci greșeli. Transcrie cuvântul greșit
și scrie forma corectă a acestuia.
”În următoarele 24 de ore vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil cu unele înorări
și ploi slabe la începutul zilei în regiunile estice și sud-estice, extinzându-se treptat în toate
regiunile țării. Turiștii aflați pe litoral nu vor putea înnota în a doua parte a zilei, când
intensificările vântului vor face ca marea să fie extrem de agitată. La munte, furtuna și vântul
puternic ar putea desrădăcina copacii. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și
moderat. Temperatura macsimă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fii de
20-22 de grade.”
Două dintre paginile volumului de poezii eminesciene au fost pătate cu cerneală.
Reconstituie textul ținând cont de rimă! Transcrie pe foaia de răspuns cuvintele.
”Târzie toamnă e acum,
Se scutur frunzele pe drum
Și lanurile sunt pustii …(1) …
De ce nu-mi … (2) … , de ce nu-mi …(3) … ?”
” …(4) … băiat păduri cutreieram
Și mă culcam adesea lângă … (5)…
Iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam
S-aud cum apa sună …(6)…
Write a paragraph (5 lines) in which you motivate the importance of a good educations.
Calculaţi:
a) 2013-1234;
b) (21 · 9 – 2013 : 11 + 7) : 13.
a) Aflaţi numărul a, ştiind că (a : 2 + 11) · 33 = 2013.
b) Care este cel mai mic număr natural, cu cifre distincte, mai mare ca 2013?
Trei fraţi au următoarele sume de bani: fratele mai mare are 303 lei, mijlociul are 202 lei,
iar cel mic are 101 lei. Tatăl împarte fiilor 2013 lei, încât fraţii obţin sume egale de bani.
Care sunt sumele suplimentare obţinute de fiecare dintre cei trei frați?
Veronica are 3 pizza și Angelica 2 pizza de câte 21 lei/pizza. Se întâlnesc cu o colegă de
școală, Oana, și stând de vorbă mănâncă toate cele 5 pizza în porții egale. Cât și cui trebuie
să plătescă Oana pentru pizza consumată?
Andrei este lângă un izvor, are la dispoziție două vase, unul de 5 litri si unul de 3 litri și
are nevoie de ajutor pentru a duce bunicului său 4 litri de apă. Cum procedează?
Potrivit impresiilor unor martori oculari, monstrul din Loch Ness ar avea coada cam cât
capul şi jumătate din trunchi, iar trunchiul aproximativ egal cu capul plus coada. Deoarece
majoritatea celor care pretind că l-au văzut apreciază lungimea capului monstrului la
circa 3 metri, puteţi socoti cât ar avea de la cap la coadă uriaşul animal din Loch Ness?

