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4 LIMBA ROMÂNĂ

 TESTUL 1

Citeşte cu atenţie textul de mai jos! 

Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi 
(fragment)

de Nikolai Nosov
Piticii din Orașul Florilor
Era odată un oraș de basm, locuit de pitici. Li se spunea pitici pentru că erau mici, mici de tot. 

Oricare dintre ei nu era mai înalt decât un castravete și nici acela prea mare. Însă orașul lor era 
tare frumos. Pe lângă fiecare casă creșteau sumedenie de flori: margarete, romanițe, păpădii. Până și 
străzile la ei aveau nume de flori: Strada Campanulelor, Aleea Romanițelor, Bulevardul Albăstrelelor. 
Iar orașul se numea chiar Orașul Florilor. Și era așezat pe malul unui pârâu. Piticii îi ziceau pârâului 
acestuia Pârâul Castraveților pentru că pe malul lui creșteau foarte mulți castraveți. 

Pe celălalt mal al pârâului se întindea pădurea. 
Piticii își făceau bărcuțe din coajă de mesteacăn, 
treceau pârâul și se afundau în pădure după fructe, după 
ciuperci sau după alune. Micuți cum erau, le venea 
greu să culeagă poamele sălbatice și, când era vorba 
de alune, trebuiau să se cațere pe trunchiurile înalte, 
ducând cu ei un fierăstrău. Asta pentru că niciunul 
dintre pitici n-ar fi putut rupe o alună numai cu mâinile 
goale – ele trebuiau desprinse cu ajutorul fierăstrăului. 
Și ciupercile le retezau tot cu fierăstrăul. Tăiau de jos 
ciuperca, lângă rădăcină, după aceea o ferestruiau în 
părți mai mici, apoi o cărau acasă bucată cu bucată. 

Piticii erau de două feluri: prichindei și prichinduțe. Prichindeii purtau întotdeauna fie pantaloni 
lungi, fie pantalonași scurți cu bretele, iar prichinduțelor le plăcea să se îmbrace cu rochițe din 
materiale pestrițe, viu colorate. Prichindeii nu prea se omorau cu pieptănatul, de aceea se tundeau 
cât mai scurt, în schimb prichinduțele aveau un păr lung, până aproape de talie. Se străduiau să-și 
facă tot felul de pieptănături dichisite, își împleteau părul în cozi lungi, prinzând în ele panglici și 
fundulițe. Mulți prichindei se mândreau că ei sunt prichindei și nu voiau nici să audă de prichinduțe. 
Iar prichinduțele se mândreau că ele sunt prichinduțe și se fereau să se împrietenească cu prichindeii. 
Dacă vreo prichinduță întâlnea pe stradă un prichindel, de cum îl zărea, îndată trecea de cealaltă parte 
a străzii. Și foarte bine făcea pentru că printre prichindei erau destui din aceia care nu puteau trece 
liniștiți pe lângă o prichinduță – negreșit îi spuneau o vorbă urâtă sau o îmbrânceau, ba, și mai rău,  
o trăgeau de cozi. Bineînțeles că nu toți prichindeii erau așa, însă asta nu le stătea scris pe frunte și de 
aceea prichinduțele socoteau că e mai cuminte să treacă din vreme pe cealaltă parte a străzii, să nu dea 
nas în nas cu ei. Din pricina asta mulți prichindei le ziceau prichinduțelor „bățoasele” – poftim, ce nume 
le-au mai scornit! – iar multe prichinduțe le ziceau prichindeilor „bătăuși” și alte porecle jignitoare. 

 Unii cititori vor spune, din capul locului, că toate astea sunt, de bună seamă, scorneli, că în 
realitate nu există asemenea pitici. Dar, la drept vorbind, nimeni nu susține că ei ar exista cu adevărat. 
Una este realitatea în viață și cu totul alta într-un oraș de basm. În orașul de basm poate exista orice. 
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5LIMBA ROMÂNĂ


 Într-o căsuță de pe strada Campanulelor locuiau laolaltă șaisprezece piticei – prichindei. Cel mai 
de seamă dintre ei era un prichindel numit Știetot. Îl porecliseră Știetot pentru că într-adevăr știa 
foarte multe lucruri. Și știa foarte multe pentru că citea foarte multe cărți. La el, pe masă, pe sub 
masă, pe pat, pe sub pat, numai cărți și iar cărți. Datorită cărților citite Știetot devenise foarte înțelept. 
De aceea toți îi dădeau ascultare și-l iubeau nespus. Știetot purta întotdeauna haine negre, iar când se 
așeza la masă, cu ochelarii pe nas, și începea să citească, semăna leit cu un profesor. 

 În aceeași casă mai locuia vestitul doctor Pilulă care îi vindeca pe pitici de orice boală. El umbla 
mereu îmbrăcat în halat alb, și pe cap cu o tichie albă, cu pompon. Mai locuiau aici renumitul mecanic 
Șurubel cu ajutorul său – Piuliță; locuia apoi Zahar Zaharescu Limonadă, care ajunsese celebru pentru 
că îi plăcea la disperare apa gazoasă cu sirop. Era un pitic foarte politicos. Pretindea să i te adresezi cu 
numele întreg și strâmba din nas când cineva îi spunea pur și simplu: măi, Limonadă. Mai locuia în 
casa asta vânătorul Glonțișor. El îl avea pe cățelușul Strop și mai avea o pușcă cu dopuri. Veneau apoi 
la rând pictorul Acuarelă, muzicantul Guslă și alți prichindei: Grăbilă, Dondănel, Tăcutul, Gogoașă, 
Zăpăcilă, cei doi frați Posibil și Probabil. Însă cel mai vestit dintre toți era prichindelul zis Habarnam. 
Îl porecliseră Habarnam pentru că nu știa nimic. 

 Acest Habarnam purta o pălărioară albastră-albastră, pantaloni galben-canar și o bluziță portocalie 
cu cravată verde. Îi plăceau lui cu deosebire culorile tari. Astfel, gătit ca un papagal, Habarnam 
hoinărea zile de-a rândul prin oraș și născocea fel de fel de aiureli pe care le povestea tuturor. În afară 
de asta le jignea cu orice prilej pe prichinduțe. De aceea, cum îi zăreau de departe bluzița portocalie, 
prichinduțele făceau cale-ntoarsă și se ascundeau în casele lor. Habarnam avea un prieten pe nume 
Peticel de pe strada Margaretelor. Cu Peticel, Habarnam putea pălăvrăgi ore întregi. Se certau de 
douăzeci de ori pe zi și tot de douăzeci de ori pe zi se împăcau. 

Rezolvă cerințele următoare!

1. Cum se numea orașul în care locuiau prichindeii? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
A. Orașul Florilor; B. Orașul de Smarald; C. Orașul Basmelor; D. Orașul Albastru.

Nu se completează de către elev.
COD

1.

2. Ce înălțime aveau prichindeii din Orașul Florilor? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului 
corect. 

A. cât un deget; B. cât un castravete de mărime nu prea mare;
C. cât o alună; D. cât un bob de grâu.

Nu se completează de către elev.
COD

2.

3. Unde se afla așezat orașul prichindeilor? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. pe malul unui pârâu; B. într-o pădure; C. la țărmul mării; D. pe malul unui lac.

Nu se completează de către elev.
COD

3.
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98 MATEMATICĂ

TESTUL 10

1. Între 10 agricultori s-a organizat un concurs privind recoltele de cartofi de pe terenuri cu aceeaşi 
suprafaţă. Cantităţile obţinute sunt:
8 912 kg;  9 006 kg;  8 899 kg;  9 000 kg;  8 998 kg;  8 966 kg;  8 981 kg;  9 020 kg;  8 900 kg;  8 000 kg.

Completează clasamentul: 
   Locul I: __________________ Locul VI: __________________
   Locul II: __________________ Locul VII: __________________
   Locul III: __________________ Locul VIII: __________________
   Locul IV: __________________  Locul IX: __________________
   Locul V: __________________ Locul X: __________________

Nu se completează de către elev.
COD

1.

2. Scrie, fără să efectuezi operaţiile, numerele descompuse astfel:
(7 × 100 000) + (6 × 10 000) + (4 × 1 000) + (2 × 100) + 3 = _________________
(7 × 100 000) + (4 × 1 000) + (4 × 100) +  (4 × 10) = ________________

Nu se completează de către elev.
COD

2.

3. Scrie predecesorul şi succesorul următoarelor numere naturale: 

a)  999 999 
b)  200 200 
c)  821 000 

4. Completează tabelul cu lista cumpărăturilor făcute de mama:

Produsul Cantitatea Preţul Costul
lapte 2 kg 10 lei/kg
roşii 3 kg 3 lei/kg
struguri 2 kg 4 lei/kg
pâine 2 buc. 1 leu/buc.

Nu se completează de către elev.
COD

4.

5. Scrie cel mai mare număr par de 6 cifre distincte.
Răspuns: ______________________________

Nu se completează de către elev.
COD

3.

Nu se completează de către elev.
COD

5.
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