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TEST PENTRU CLASA A V A
..
Subiect I

4 puncte

Ioana joacă scrabble cu prietenele ei și a scris greșit unele cuvinte. Transcrie cuvintele
greșite si forma lor corectă.
CORN,
CHILOMETRU,
VIRGULĂ,
ECSEMPLU,
PÂINE,
KILOGRAM,
HOBBI,
CULTURĂ,
YOGA,
YANKEU,
NEÂNȚELES,
ROMÂN,
FICS,
EXERCIȚIU,
MÎINE,
EGZAMEN,
REÂNCEPERE,
UIKEND,
TEVELIZOR,
PIX.

Subiect II

4 puncte

Subiect III

4 puncte
Subiect IV

4 puncte
Subiect V

4 puncte

Subiect VI

4 puncte

Reformulează enunțurile de mai jos, pentru a elimina confuziile:
a) Căutăm un om care să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează și nici nu bea.
b) Nu primim buteliile clienților care explodează.
c) Ești analfabet? Scrie-ne azi și te ajutăm pe gratis.
d) De vânzare: birou de epocă pentru o doamnă cu picioare subțiri și sertare largi.
e) Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult copiii.
f) Prăjitor de pâine: Un cadou apreciat de întreaga familie. Arde pâinea automat.
g) Mașini uzate: De ce să te duci în altă parte să fii păcălit? Vino aici.
Alcătuiește un dialog de 5-6 replici în care să integrezi / introduci denumirea unei
discipline de învățământ și a unor epoci sau evenimente istorice
Write a paragraph (5 lines) in which you motivate why you want to be a student at this
highschool.

Calculaţi:
a)2013-1860;
b) (2013: 61 − 3 10 + 10) : 13 .
a) Să se determine numărul x, ştiind că (100  x − 13) :33 =61.
b) Care este cel mai mare număr impar de patru cifre distincte?

Subiect VII

4 puncte

Subiect VIII

4 puncte

Subiect IX

4 puncte

Subiect X

4 puncte

Ştefan se deplasează, împreună cu colegii de clasă, în şir indian. În faţa lui Ştefan sunt
de două ori mai mulţi colegi decât în spate. La un moment dat, Ştefan depăşeşte 12
colegi şi ajunge pe prima poziţie a şirului indian. Câţi colegi de clasă are Ştefan?
Dintr-o vie cu 100 de butuci, un sfert au câte 30 de struguri. Două treimi din rest au câte
20 de struguri și restul câte 10 struguri. Câți struguri se recoltează?
Bunica face o prajitură care trebuie să stea în cuptor 9 minute. Avem la dispoziție două
clepsidre cu nisip negradate, una care durează 4 minute și una care durează 7 minute.
Cum o ajutăm pe bunica pentru a stabili cele 9 minute?
Ion are 5 ciocolate și Ionel are 3 ciocolate. Se întâlnesc cu Ionuț și împart în mod egal toată
ciocolata. Ionuț plătește 8 lei pentru ciocolata consumată de el de la cei doi. Cât va primi
Ion din cei 8 lei ?

