
Manuela Dinescu

EVALUAREA NAŢIONALĂ 
LA FINALUL CLASEI a II‑a

Scris‑Citit
(pag. 3)

Matematică
(pag. 64)

Răspunsuri
(pag. 104)



CITIT    |   Test 1      3

TEST UL 1
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări:

Razele de dimineață
de R. Ușinski

Pe cer a răsărit soarele. Acesta 
a început să-și împrăștie peste 
tot razele aurite și să trezească 
pământul.

Cele dintâi raze au căzut asu-
pra ciocârliei. Ciocârlia a tresărit, 
a zbughit-o din cuib, s-a ridicat 
sus, sus și a început să cânte:

— Ah! Ce bine-i în aerul proas-
păt al dimineții!

Ce liberă mă simt!
A doua rază a căzut asupra 

iepu relui. Și iepurașul a început 
să sară vesel prin lunca acoperită cu rouă.

Apoi, a pornit în goană să-și găsească trifoi proaspăt pentru masa de dimineață.
A treia rază a nimerit în curtea de păsări. Cocoșul a început să bată din aripi și 

să cânte: Cucurigu! Găinile au început să cotcodăcească și ele.
Raza a patra a nimerit în stup. Albinele au ieșit din căsuțele lor de ceară, desfă-

cându-și aripioarele. Zum! Zum! Zum! Au pornit îndată să colinde prin florile miro-
sitoare și să strângă mierea cea dulce.

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este titlul textului citit?

a) „Soarele”;
b) „Răsărit de soare”;
c) „Razele de dimineață”;
d) „Dimineața”.

CIT IT •  Teste  pregătitoare

Nu se completează de către elev
COD

1.
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2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce vietate au trezit din somn cele dintâi raze?

a) ciocârlia; 
b) cucul; 
c) căprioara; 
d) ursul.

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce a făcut ciocârlia după ce a zburat din cuib?

a) a început să-și caute hrană;
b) și-a spălat penele;
c) s-a înălțat în sus și a început să cânte;
d) și-a făcut curățenie în cuib.

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce a luat-o iepurașul la goană prin luncă?

a) deoarece s-a speriat de un zgomot;
b) deoarece își făcea înviorarea de dimineață;
c) deoarece căuta trifoi proaspăt pentru hrană;
d) deoarece avea întâlnire cu un prieten.

5. Scrie, pe spațiul de mai jos, două acțiuni pe care le‑a făcut cocoșul după ce 
s‑a trezit.

a) 

b) 

Nu se completează de către elev
COD

3.

Nu se completează de către elev
COD

4.

Nu se completează de către elev
COD

5.

Nu se completează de către elev
COD

2.
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6. Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.
Unde a nimerit a treia rază de soare?

7. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce au pornit albinele să colinde prin flori?

a) pentru a le admira frumusețea;
b) pentru a face exerciții de zbor;
c) pentru a se întâlni cu fluturii;
d) pentru a strânge miere.

8. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce au făcut găinile auzind cântatul cocoșului?

a) și-au ascuns capetele sub aripi;
b) s-au trezit și au început să cotcodăcească;
c) au încercat să zboare peste gard;
d) au început să ouă.

9. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Din ce sunt făcute căsuțele albinelor?

a) din plastic; 
b) din lemn;
c) din ceară; 
d) din sticlă.

Nu se completează de către elev
COD

6.

Nu se completează de către elev
COD

7.

Nu se completează de către elev
COD

8.

Nu se completează de către elev
COD

9.
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10. Completează spațiile libere cu informațiile care lipsesc!

— Ah! Ce bine-i în aerul _________________ al dimineții!

Ce _________________ mă simt!

11. Crezi că soarele este important pentru viețuitoarele de pe pământ? De ce?
Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Nu se completează de către elev
COD

10.

Nu se completează de către elev
COD

11.
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TEST UL 2
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări:

Elefănțelul curios
de Rudyard Kiplyng

A fost odată, demult, un ele-
făn țel foarte curios.

Într-o zi s-a trezit cu o nouă 
întrebare: „Ce mănâncă croco-
dilul la cină?”

Așa că a plecat prin pădure 
să întrebe animalele.

S-a întâlnit cu ursulețul, pe 
care l-a întrebat:

— Ursulețule, ce mănâncă 
crocodilul la cină?

— Nu știu, a răspuns ursulețul, dar du-te la lac și vei afla.
A plecat mai departe elefănțelul, să caute lacul. Pe drum, s-a întâlnit cu o 

broscuță:
— Broscuțo, ce mănâncă crocodilul la cină?
— Nu știu, a răspuns broscuța, dar du-te la lac și vei afla.
În apropiere de lac, elefănțelul s-a întâlnit cu șarpele boa:
— Șarpe, ce mănâncă crocodilul la cină?
— Nu știu, a răspuns crocodilul, dar uite lacul aici, sunt sigur că vei afla răspunsul.
Tocmai atunci ieșea din apă crocodilul. Elefănțelul s-a apropiat de el, dar nu știa 

că vorbește chiar cu crocodilul:
— Scuză-mă, te rog, știi cumva ce mănâncă crocodilul la cină?
Crocodilul șiret i-a spus:
— Vino mai aproape, să-ți spun la ureche. Nu trebuie să ne audă nimeni.
Elefănțelul s-a apropiat, iar crocodilul: haț!, l-a apucat de nas. Pe vremea aceea, 

elefănțelul avea un nas ca toate nasurile, micuț, așa, ca al tău. Și, în timp ce se chi-
nuia bietul elefănțel să scape din gura crocodilului, i-a venit în ajutor șarpele boa 
care se afla prin apropiere.

Acesta a început să-l tragă pe elefănțel de coadă. Până la urmă, șarpele a 
reușit să-l salveze pe elefănțel, dar nasul i se întinsese atât de tare de îi atârna 
pe jos.

Și uite-așa, de atunci are elefantul trompă.
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1. Completează tabelul cu informațiile potrivite.
Scrie răspunsul tău în spațiul de mai jos:

Titlul textului

Autorul

2. Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.
Care era noua întrebare a elefănțelului? 

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce a făcut elefănțelul pentru a afla răspuns la întrebarea lui?

a) A adresat întrebarea mamei sale.
b) A plecat prin pădure să întrebe diferite animale.
c) A început să citească diferite cărți.
d) A telefonat unui prieten.

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cine l-a ajutat pe elefănțel să scape din gura crocodilului?

a) ursulețul;
b) broscuța;
c) șarpele;
d) maimuța.

Nu se completează de către elev
COD

2.

Nu se completează de către elev
COD

3.

Nu se completează de către elev
COD

4.

Nu se completează de către elev
COD

1.
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5. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
De ce îl sfătuiau toți pe elefănțel să meargă pe malul lacului? 

a) pentru a face o baie;
b) pentru a pescui;
c) pentru că acolo trăia crocodilul;
d) pentru că întrebarea lui îi plictisea.

6. Completează spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc!

Tocmai atunci ieșea din apă _____________________ .

Elefănțelul s-a apropiat de el, dar nu ___________________ că ___________________ 
chiar cu crocodilul.

7. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
De ce l-a chemat crocodilul pe elefănțel mai aproape de el?

a) voia să-i spună răspunsul la ureche;
b) era răgușit și nu putea vorbi cu voce tare;
c) voia să-l mângâie;
d) voia să-l prindă și să-l mănânce.

8. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
Cum s-a dovedit a fi elefănțelul din această poveste?

a) curios și naiv; 
b) curajos și vesel; 
c) harnic și priceput; 
d) lacom și neascultător.

Nu se completează de către elev
COD

7.

Nu se completează de către elev
COD

8.

Nu se completează de către elev
COD

6.

Nu se completează de către elev
COD

5.
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Nu se completează de către elev
COD

9.

9. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
În ce s-a transformat nasul elefănțelului după această întâmplare?

a) în cioc; 
b) în rât; 
c) în trompă; 
d) în plisc.

10. Scrie, pe spațiul de mai jos, două acțiuni pe care le‑a făcut crocodilul pentru 
a‑l prinde pe elefănțel.

a) 

b)

11. Crezi că a făcut bine elefănțelul atunci când a urmat îndemnul crocodilului?
Scrie, pe spaţiul dat, răspunsul tău. Explică alegerea ta.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Nu se completează de către elev
COD

10.

Nu se completează de către elev
COD

11.
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TEST UL 3
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări:

Prieteni
de Cezar Petrescu

Eram în lunca verde astă-pri-
măvară. Gheorghiță îmi arătă:

— Aici e cuibul. 
— M-am înălțat să privesc cu 

inima ticăind. Nu văzusem nicio-
dată un cuib de păsărele. Cuibul 
era mic. Pe dinafară era zidit cu 
paie și crenguțe subțiri, prinse în 
trei ramuri de copac. Pe dinăun-
tru era căptușit cu puf, ca un 
culcuș de catifea. În cuib erau 
patru ouă verzui, cât patru bom-
boane. Am vrut să le ating. Gheor-
ghiță m-a oprit:

— Costache, lasă-le, te rog! Au 
coaja atât de subțire, încât e des-
tul să le atingi ca să le spargi. Și, dacă le-am atinge, pasărea le-ar părăsi.

Peste o lună, am trecut iarăși pe la cuib. În locul celor patru oușoare se aflau 
patru pui mici. Pasărea veni cu un viermișor în cioc.

Când am mai trecut prin luncă, puii erau mărișori. Ne cunoșteam ca niște vechi 
și buni prieteni.

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este titlul textului citit?

a) „Cuibul”;
b) „Puișorii”; 
c) „Prieteni”; 
d) „Primăvara în luncă”.

Nu se completează de către elev
COD

1.
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2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce i-a arătat Gheorghiță lui Costache?

a) un copac; 
b) un cuib de pasăre; 
c) o plantă ciudată; 
d) culcușul unui iepure.

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Unde se petrece întâmplarea?

a) în parc; 
b) în luncă; 
c) în curtea casei; 
d) în vârf de munte.

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce își fac păsărelele cuiburi?

a) să își crească în ele puii;
b) să aibă de unde zbura;
c) să își depoziteze în ele hrană;
d) să se apere de dușmani.

5. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce nu au pus copiii mâinile pe oușoarele care se aflau în cuib?

a) deoarece se temeau de pasăre;
b) deoarece nu erau curioși;
c) deoarece nu aveau timp;
d) deoarece știau că pasărea le va părăsi.

Nu se completează de către elev
COD

3.

Nu se completează de către elev
COD

4.

Nu se completează de către elev
COD

5.

Nu se completează de către elev
COD

2.
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6. Transcrie, pe spațiul de mai jos, enunțurile prin care este descris cuibul. 

7. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cum erau cele patru oușoare aflate în cuib?

a) albe și mari; 
b) mici și verzui; 
c) ca niște mărgele roșii; 
d) aurii și mari.

8. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Unde se afla cuibul?

a) în scorbura copacului;
b) prins între ramuri;
c) într-un tufiș;
d) la streașina casei.

9. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce au văzut copiii în cuib când au revenit în luncă peste o lună?

a) tot cele patru oușoare;
b) cuibul era gol;
c) patru pui mici;
d) pasărea era singură.

Nu se completează de către elev
COD

8.

Nu se completează de către elev
COD

9.

Nu se completează de către elev
COD

7.

Nu se completează de către elev
COD

6.



14             Test 3   |   CITIT

10. Completează spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc!

M-am înălțat să privesc, cu __________________ ticăind.

Nu văzusem __________________ un cuib de păsărele.

11. De ce se considerau copiii niște vechi și buni prieteni ai puișorilor?
Scrie, pe spaţiul dat, răspunsul tău. 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Nu se completează de către elev
COD

11.

Nu se completează de către elev
COD

10.
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TEST UL 4
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări:

Vulpea și barza
adaptare după Esop

Într-o zi, vulpea o invită pe barză la masă. Și-a pus în gând 
șireata să râdă de ea.

Cum ajunge barza, vulpea răstoarnă mâncarea pe un taler.
— Îndrăznește, prietenă, zice cumetrița cu glas prefăcut.
Barza se străduiește degeaba să apuce ceva cu ciocul ei 

lung.
Vulpea lacomă linge cu iuțeală tot vasul.
A doua zi, barza o poftește pe vulpe la ea. Pe masă se afla 

un urcior.
— Mănâncă, vulpe, nu te codi!
Vulpea flămândă se uita cu ciudă cum mănâncă barza.
— Nu am poftă de bucatele tale! zice vicleana și pleacă iute 

cu coada între picioare.

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este titlul textului citit?

a) „Vulpea vicleană”; 
b) „Barza”;
c) „La masă”; 
d) „Vulpea și barza”.

2. Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.
Care sunt pesonajele din această povestire?

Nu se completează de către elev
COD

1.

Nu se completează de către elev
COD

2.



16             Test 4   |   CITIT

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce a invitat-o vulpea pe barză la masă?

a) își sărbătorea ziua de naștere;
b) își pusese în gând să râdă de ea;
c) voia să arate că este o gospodină pricepută;
d) nu-i plăcea să mănânce singură.

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
În ce a pus barza mâncarea atunci când a invitat-o pe vulpe la masă?

a) pe o farfurie; 
b) pe un platou întins; 
c) într-un urcior;
d) într-o găleată.

5. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cum a plecat vulpea de la barză?

a) veselă; 
b) flămândă; 
c) sătulă;
d) recunoscătoare.

6. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce s-a codit vulpea să mănânce?

a) deoarece nu-i era foame;
b) deoarece nu-i plăceau bucatele oferite;
c) deoarece nu putea mânca din urcior;
d) deoarece nu voia să o păgubească pe barză.

Nu se completează de către elev
COD

4.

Nu se completează de către elev
COD

5.

Nu se completează de către elev
COD

6.

Nu se completează de către elev
COD

3.
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Nu se completează de către elev
COD

7.

Nu se completează de către elev
COD

8.

7. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce barza a invitat-o, la rândul ei, pe vulpe la masă?

a) să-i mulțumească pentru ospitalitate;
b) să-și ceară iertare;
c) să-i dea o lecție;
d) să o facă de râs în fața celorlalte animale.

8. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este proverbul care se potrivește acestei lecturi?

a) „Ce ție nu-ți place altuia nu-i face.”
b) „Mâța blândă zgârie rău.”
c) „Meseria este brățară de aur.”
d) „Ziua bună se cunoaște de dimineață.”

9. Scrie, pe spațiul de mai jos, două acțiuni pe care le face vulpea în timp ce o 
are ca invitată pe barză.

a)

b)

10. Completează spațiile libere cu informațiile care lipsesc!

Vulpea lacomă linge cu ______________ tot vasul.

A doua zi, barza o ______________ pe vulpe la ea.

Nu se completează de către elev
COD

9.

Nu se completează de către elev
COD

10.
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11. Crezi că barza a procedat corect? De ce?
Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Nu se completează de către elev
COD

11.
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TEST UL 5
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări:

Povestea gâștelor
adaptare după George Coșbuc

Se zice că odată un gâscan 
avea niște papuci foarte fru-
moși. Pe când trecea pe un 
pod, el își luă papucii sub aripă. 
Însă nu știu cum s-a întâmplat 
că i-a scăpat în apă. Să fi văzut 
țipete și plânsete pe gâscan!

Gâștele, auzindu-l, au aler-
gat într-un suflet la el, ca să-l 
întrebe ce i s-a întâmplat.

— Vai de mine, a răspuns 
gâs canul, mi-au căzut papucii 
în apă. Am rămas desculț și 
mi-e rușine!

Repede, tot neamul gâștelor a dat năvală să caute papucii gâscanului. Au 
umblat gâștele nu numai în ziua aceea, ci toată vara, dar papucii nu i-au găsit. 
Mai veniră în ajutor și rațele: mac! mac! mac! și ga! ga! ga! În sus, în jos, dar tot 
degeaba.

De aceea, când gâștele înoată, se zice că ele caută papucii gâscanului. Și, 
dacă treci pe lângă un cârd de gâște, ele gâgâie gălăgios, sâsâie, te apucă cu 
ciocul de haină, parcă ar vrea să te întrebe: „N-ai găsit papucii? Spune-ne odată, 
unde sunt papucii?”

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este titlul textului citit?

a) „Gâscanul păgubit”; 
b) „Papucii gâscanului”; 
c) „Povestea gâștelor”; 
d) „Gâștele și rațele”.

Nu se completează de către elev
COD

1.
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2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Când și-a luat gâscanul papucii sub aripă?

a) când a participat la un dans;
b) când a vrut să-i curețe;
c) când a trecut peste un pod;
d) când a vrut să intre în apă.

3. Ce au făcut gâștele când au auzit țipetele și plânsetele gâscanului?
Scrie, pe spaţiul dat, răspunsul tău. 

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce a făcut neamul gâștelor, aflând ce a pățit gâscanul din poveste?

a) l-au sfătuit să fie mai atent altă dată;
b) au dat năvală cu toatele să caute papucii;
c) s-au întors indiferente la treburile lor;
d) s-au bucurat de paguba lui.

5. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cine a mai sărit în ajutorul gâștelor?

a) berzele; 
b) broaștele; 
c) rațele; 
d) peștii.

Nu se completează de către elev
COD

3.

Nu se completează de către elev
COD

4.

Nu se completează de către elev
COD

5.

Nu se completează de către elev
COD

2.



CITIT    |   Test 5             21

Nu se completează de către elev
COD

6.

Nu se completează de către elev
COD

7.

6. Completează spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc!

De aceea, când ____________ înoată, se zice că ele caută _____________________ .

7. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce întrebare par a-ți pune gâștele atunci când treci pe lângă ele?

a) dacă vrei să înoți alături de ele;
b) dacă ar fi bine să cumpere alți papuci gâscanului;
c) dacă îți place să umbli desculț;
d) dacă ai găsit papucii pierduți odinioară de ruda lor.

8. Scrie, pe spațiul dat, două acțiuni pe care le fac gâștele atunci când treci pe 
lângă ele:

a)

b)

9. Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.
Au reușit gâștele și rațele să găsească papucii pe care i-a pierdut gâscanul?

Nu se completează de către elev
COD

8.

Nu se completează de către elev
COD

9.
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10. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce a învățat gâscanul din această întâmplare?

a) să fie mai atent cu lucrurile lui;
b) să nu mai poarte papuci;
c) întâmplarea nu a avut loc, ci este imaginată;
d) să nu se mai apropie de apă.

11. De ce crezi că au gâștele obiceiul să te apuce cu ciocul de haină și să sâsâie 
atunci când treci pe lângă ele?

Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Nu se completează de către elev
COD

10.

Nu se completează de către elev
COD

11.
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TEST UL 6
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări:

Dacă ai avea...
de Victor Sivetidis

Maria și Alina sunt prietene. Maria are șase cre-
ioane colorate, trei păpuși și cinci mingi. Se întâmplă 
însă ca Alina să nu aibă nici un creion colorat.

Într-o zi, Alina a venit în vizită la prietena ei. Vă-
zându-i creioanele colorate, a întrebat-o:

— Dacă ai avea zece creioane, mi-ai da și mie unul?
— Cu plăcere, i-a răspuns Maria, încrun tându-și 

sprâncenele, ți-aș da chiar mai multe.
— Dar dacă ai șase?
— Nu, nu pot, a răspuns Maria, acoperind cu mâna creioanele.
— De ce?
— Fiindcă am numai șase.
Atunci, bunica Mariei a mustrat-o și i-a spus:
— Darul pe care-l oferi unei prietene nu trebuie să fie un lucru de prisos.

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
Care este titlul textului citit?

a) „Două prietene”; 
b) „Sfatul bunicii”; 
c) „Creioanele”; 
d) „Dacă ai avea...” .

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care sunt personajele din această povestire?

a) Alina și Maria; 
b) Maria, Alina și bunica; 
c) Maria și bunica; 
d) Alina și bunica.

Nu se completează de către elev
COD

1.

Nu se completează de către elev
COD

2.
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3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce i-a cerut Alina Mariei?

a) o păpușă; 
b) o minge; 
c) un creion colorat; 
d) o bomboană.

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce i-a cerut Alina prietenei sale un creion colorat?

a) deoarece ea nu avea nici unul;
b) deoarece a vrut să pună la încercare prietenia Mariei;
c) deoarece îi plăcea să colecționeze creioane colorate;
d) deoarece îi plăcea să primească daruri.

5. Scrie, pe spațiul dat, două acțiuni pe care le face bunica Mariei, auzind răs‑
punsul pe care aceasta îl dă Alinei.

a)

b)

6. De ce crezi că Alina o întreabă de două ori pe Maria dacă îi poate dărui un 
creion colorat?

Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.

Nu se completează de către elev
COD

3.

Nu se completează de către elev
COD

4.

Nu se completează de către elev
COD

5.

Nu se completează de către elev
COD

6.
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7. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce Maria nu a vrut să-i ofere prietenei sale creionul cerut?

a) deoarece avea nevoie de toate cele șase culori;
b) deoarece voia bani pentru el;
c) deoarece era o fetiță egoistă;
d) deoarece se temea că i le va cere și pe celelalte.

8. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Unde se petrece această întâmplare?

a) la școală; 
b) la librărie; 
c) acasă la Maria; 
d) acasă la Alina.

9. Completează spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc!

— Darul pe care-l oferi unei __________________________ nu trebuie să fie un 

lucru _________________________ .

10. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce proverb se potrivește acestei povestiri?

a) „Cine se scoală de dimineață departe ajunge.”
b) „Lăcomia strică omenia.”
c) „Meseria e brățară de aur.”
d) „Cine aleargă după doi iepuri nu prinde nici unul.”

Nu se completează de către elev
COD

7.

Nu se completează de către elev
COD

8.

Nu se completează de către elev
COD

9.

Nu se completează de către elev
COD

10.



26       Test 6   |   CITIT

11. Ce ai învățat din această întâmplare?
Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Nu se completează de către elev
COD

11.
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TEST UL 7
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări:

Potecuța mea dintre flori
adaptare după Eugen Jianu

În fața casei, bunica își are grădinița ei de 
flori felurite.

Din cele mai mari și din cele mai mici, mai 
mândre și mai sfioase, în toate culo rile 
curcubeului.

Vara, în vacanță, când merg la bunica, o 
ajut să le plivească, să le sape și să le ude. 
Neîngrijite, năpădite de buruieni, florile s-ar 
ofili și ar muri.

Bunica a orânduit florile în straturi des părțite prin potecuțe tivite cu iarbă 
mătăsoasă.

Mi-a cumpărat și mie o săpăligă mai mică, o lopățică și o grebluță. Mi-a dat și o 
potecuță a mea, între două straturi, pe care să le îngrijesc eu. Așa i-am și zis: 
„Potecuța mea dintre flori”.

În treaba aceasta, mi-am luat și două ajutoare: pe Ursulică și pe Iepurică. Sunt 
ei de pluș, dar mi-a spus și mie bunicul că lor le place acolo, la ei în pădure, iarba 
fragedă.

Așa că îi așez pe potecuță. Le arăt cât au voie să ronțăie, iar eu și bunica plivim.
Dar, din când în când, îi întreb:
— Nu-i așa că e bine să stai și să privești, ronțăind iarbă?
Ei, vă las acum așa, fiindcă sunteți mici, dar, când o să creșteți mari, o să vă pun 

la treabă!
Ursulică și Iepurică stau cuminți, nu calcă, nu rup iarba și-mi promit că așa au să 

facă. Altfel, au să rămână închiși în odaie, în raftul cu jucării.
Și, firește, acolo nu e atât de bine ca în grădina de flori a bunicii, pe pote cuța mea.

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 
Care este titlul textului citit?

a) „Florile”; 
b) „Grădinița de flori”; 
c) „Potecuța mea dintre flori”; 
d) „La bunica”. Nu se completează de către elev

COD

1.
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2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce are bunica în fața casei?

a) o livadă; 
b) o grădină de legume; 
c) o grădiniță de flori;
d) un lac.

3. Ce s-ar întâmpla cu florile dacă nu ar fi îngrijite?
Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cine sunt Ursulică și Iepurică?

a) doi pui de animale sălbatice;
b) două jucării de pluș;
c) doi vecini ai bunicii;
d) doi colegi de școală ai fetiței.

5. Scrie, pe spațiul dat, două acțiuni pe care le face fetița în grădina de flori.

a)

b)

Nu se completează de către elev
COD

3.

Nu se completează de către elev
COD

4.

Nu se completează de către elev
COD

5.

Nu se completează de către elev
COD

2.
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6. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce face fata cu uneltele pe care i le-a cumpărat bunica?

a) le așază în raftul cu jucării;
b) îngrijește florile cu ajutorul lor;
c) construiește castele din nisip;
d) le dăruiește unor grădinari.

7. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce le promite fetița celor două animăluțe-jucării?

a) că le va da drumul în pădure;
b) că le va pune să îngrijească florile alături de ea;
c) că le va cumpăra hăinuțe noi;
d) că vor pleca într-o excursie.

8. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce i-a dăruit bunica nepoatei sale cele două straturi de flori?

a) pentru a le admira;
b) pentru a le îngriji;
c) pentru a le picta;
d) pentru a le arăta prietenelor.

9. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cu ce sunt acoperite potecuțele dintre straturile de flori?

a) cu nisip;
b) cu pietriș;
c) cu iarbă;
d) cu ciment.

Nu se completează de către elev
COD

8.

Nu se completează de către elev
COD

9.

Nu se completează de către elev
COD

6.

Nu se completează de către elev
COD

7.
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10. Completează spațiile libere cu informațiile care lipsesc!

Ursulică și Iepurică stau _____________ și nu rup _____________ .

Altfel, au să rămână _____________ în odaie, în _____________ cu jucării.

11. Crezi că cele două animăluțe-jucărie vorbesc de-adevăratelea cu fetița?
Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Nu se completează de către elev
COD

10.

Nu se completează de către elev
COD

11.
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RĂSPUNSUR I
TESTUL 1
1) b; 2) 55 < 133; 6) 30 de rânduri; 7) b; 8) 5 cutii; 9) a; 10) c; 11) 18 tricouri; 12) Da, pentru că 

numărul de locuri este egal cu numărul elevilor.

TESTUL 2
1) d; 2) 215 > 120; 5) 18 șevalete; 6) 50 de rânduri; 7) a; 8) 4 cutii; 9) a; 11) b; 12) Da, pentru 

că numărul de locuri de pe panouri este mai mare decât numărul desenelor.

TESTUL 3
1) b; 3) 3 ori; 4) c; 6) 138 și 140; 8) d; 9) 65 + 114; 10) c; 11) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 

28, 30; 12) Da, pentru că numărul fetelor este egal cu numărul coronițelor.

TESTUL 4
1) c; 3) 100 kg; 6) c; 7) c; 8) 12 lădițe; 9) 23 + 221 = 244; 10) 1 dreptunghi, 7 triunghiuri, 2 

cercuri; 11) 33, 36, 39; 12) Nu, deoarece Alex a cules 47 kg, iar Matei, 53 kg, 47 < 53.

TESTUL 5
1) c; 2) c; 3) b; 4) 3 + 3 + 3 + 3+ 3 + 3; 5) 6 x 3 = 18 brăduți (Luca), 6 + 18 = 24 de bră-

duți (împreună); 6) b; 7) c; 8) b; 10) b; 11) 45 de copaci; 12) Nu, deoarece 21 : 7 = 3 rânduri 
brazi, 24 : 6 = 4 rânduri mesteceni, 4 + 3 = 7 rânduri, 7 < 8.

TESTUL 6
1) d; 2) b; 3) c; 5) a; 6) d; 8) b; 9) 8 broscuțe; 10) 4 libelule; 12) Nu, deoarece 10 x 2 = 20 de 

picioare.

TESTUL 7
1) 388 — 326 = 62 de mărțișoare; 2) 294 > 278; 3) a; 4) d; 6) a; 7) b; 8) b; 9) d; 10) a; 11) d; 

12) Da, pentru că el a procurat 24 de mărțișoare, 24 > 20 (numărul mărțișoarelor este mai mare 
decât numărul fetelor).

TESTUL 8
1) d; 2) a; 3) 460 de ciuperci; 4) 45 de ciuperci; 5) c; 7) c; 8) b; 9) c; 10) 177 de ani; 11) b; 

12) b.

TESTUL 9
1) b; 2) c; 3) c; 4) 800; 5) 6; 6) c; 7) 70, 65, 60 și 38, 41, 44; 8) a; 9) b; 10) b; 12) F4.

TESTUL 10
1) d; 2) a; 3) c; 4) 107; 5) 64, 102, 129, 428, 660, 731; 6) 902, 559, 316, 218, 33, 28; 7) c; 8) 102; 

9) c; 10) a; 11) 50 de lei; 12) b.
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