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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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4             Test 1   |   CITIT

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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CITIT    |   Test 1             5

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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6             Test 1   |   CITIT

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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88             Test 7   |   MATEMATICĂ

TE ST UL 7

La școală, elevii au confecționat mărțișoare cu diferite simboluri ale primăverii.
Numărul acestor mărțișoare este scris mai jos:

TRIFOI CU 4 FOI BUBURUZE GHIOCEI POTCOAVE

388 326 294 278

1. Câte mărțișoare-buburuză mai trebuie lucrate pentru a obține același număr 
cu al mărțișoarelor-trifoi?

Scrie rezolvarea pe spațiul dat.

2. Care mărțișor a fost confecționat într-un număr mai mare? 
Completează casetele cu numerele corespunzătoare și scrie semnul potrivit 

(>, < sau =).

            

3. Care dintre operațiile de mai jos trebuie efectuate, pentru a afla numărul total 
de buburuze și ghiocei?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 326 + 294;     b) 294 — 278;  c) 188 + 326; d) 388 — 278.

Nu se completează de către elev
COD

1.

Nu se completează de către elev
COD

3.

Nu se completează de către elev
COD

2.
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   MATEMATICĂ    |   Test 7             89       

4. Copiii au confecționat mărțișoarele în 3 săptămâni. Câte zile a durat confec-
ționarea mărțișoarelor?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 10 zile;              b) 17 zile;             c) 24 de zile;            d) 21 de zile.

5. Pentru a lucra mărțișoarele, cei 28 de elevi s-au împărțit în 4 echipe cu același 
număr de elevi. Câți elevi se aflau într-o echipă?

Scrie rezolvarea problemei pe spațiul următor.

6. În fiecare zi, copiii lucrau mărțișoare de la ora 14:30 până la ora 16:30. Câte 
ore lucrau copiii într-o zi?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 2 ore;        b) 3 ore;        c) 4 ore;        d) 5 ore.

7. Ana și Corina au oferit 23 de mărțișoare-ghiocei și cu 7 mai multe mărți șoare-
buburuză unor doamne aflate într-un centru pentru bătrâni.

Câte mărțișoare au oferit cele două fete împreună?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 85;        b) 53;        c) 49;        d) 59.

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

7.
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90             Test 7   |   MATEMATICĂ

8. Pentru confecționarea mărțișoarelor-ghiocei, s-au folosit mărgele verzi și albe. 
Cele verzi s-au aflat în 30 de punguțe, iar cele albe, într-un număr de punguțe de 
3 ori mai mic. Câte punguțe cu mărgele s-au folosit în total?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 30 — 30 : 3;     b) 30 + 30 : 3;  c) 30 — 30 : 3; d) 30 + 30 + 3.

9. Mara și Viviane au dăruit doamnelor dintr-un spital un număr de mărțișoare 
care are vecini numerele 199 și 201.

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 203;        b) 204;        c) 198;        d) 200.

10. De 1 Martie, Violeta a primit mărțișoare din partea colegilor și prietenilor săi. 
Ea a spus: „Dacă aș mai fi primit un număr de mărțișoare egal cu sfertul numă rului 
8, aș fi avut 30 de mărțișoare.” Câte mărțișoare a primit?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 28;        b) 24;        c) 25;        d) 32.

11. Copiii au vândut o parte din mărțișoarele lucrate și au cumpărat dulciuri 
pentru niște copii necăjiți.  Numărul mărțișoarelor vândute se află între 100 și 200 
și este scris cu cifre identice la sute, zeci și unități. Care este numărul? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 123;        b) 144;        c) 333;        d) 111.

Nu se completează de către elev
COD

8.

Nu se completează de către elev
COD

9.

Nu se completează de către elev
COD

10.

Nu se completează de către elev
COD
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   MATEMATICĂ    |   Test 7             91       

12. Răzvan are în clasă 20 de colege. Pentru a le oferi câte un mărțișor, el a 
procurat mărțișoare astfel: 4 mărțișoare-trifoi, de 2 ori mai multe mărțișoare-bubu-
ruze decât trifoi, 9 mărțișoare-ghiocei și de 3 ori mai puține mărțișoare-potcoave 
decât ghiocei. Are el suficiente mărțișoare pentru a le oferi colegelor sale?

Rezolvă problema și explică răspunsul pe spațiul următor. 

DA, pentru că __________________________________________________________

________________________________________________________________________ .

NU, pentru că __________________________________________________________

________________________________________________________________________ .

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

Nu se completează de către elev
COD

12.
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100             Test 10   |   MATEMATICĂ

TEST UL 10

1. Pentru ziua de 1 Iunie, s-au pregătit baloane colorate: roșii, galbene, albastre 
și verzi. Ce culoare au cele mai multe baloane?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

                           163                  99                     206                 138

a) roșie;        b) verde;        c) galbenă;       d) albastră.

2. Ce culoare au baloanele al căror număr este scris cu cifre identice la zeci 
și unități?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) verde;        b) roșie;        c) galbenă;       d) albastră.

3. Baloanele au fost numerotate și li s-a dat drumul în văzduh în ordinea următoare. 
Care sunt cele trei numere care lipsesc?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

101

  

201

  

301

  

401

  

501

        

901

 a) 605; 705; 805;  c) 601; 701; 801;

 b) 650; 750; 850;  d) 600; 700; 800.

Nu se completează de către elev
COD

1.

Nu se completează de către elev
COD

2.

Nu se completează de către elev
COD

3.
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4. Care este diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr de baloane?
Scrie rezolvarea pe spațiul următor.

5. Pentru concursul „Matematică și imaginație”, elevii au decupat figuri geometrice. 
Scrie în ordine crescătoare numărul din interiorul cercurilor și pătratelor.

6. Scrie în ordine descrescătoare numărul din interiorul triunghiurilor și drep‑
tunghiurilor.

64 129 902
731 660

559
316

102
33

428 21828

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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102             Test 10   |   MATEMATICĂ

7. Concursul de biciclete va începe la ora 10:30 și va dura 30 de minute. La ce 
oră se va termina concursul?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 10:45;        b) 10:50;        c) 11:00;       d) 11:15.

8. Pentru concursul de desene, elevii claselor a II-a au realizat un număr de de-
sene având ca temă copilăria, egal cu produsul numerelor 8 și 9 și un număr de 
desene reprezentând flori, egal cu întreitul numărului 10.

Câte desene au realizat elevii în total?
Scrie rezolvarea problemei pe spațiul următor.

9. Numerele 101, 202 și 303, mărite fiecare cu răsturnatul său, dau în ordine 
rezultatele.

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

 a) 221; 442; 663;  c) 202; 404; 606;

 
b) 212; 424; 686;  d) 111; 222; 333.

10. Pentru a afla numărul baloanelor care s-au spart, se adună sfertul numărului 
36 cu jumătatea numărului 12 și rezultatul se împarte la 5. 

Află acest număr și încercuiește litera corespunzătoare rezultatului corect.

a) 2;        b) 3;        c) 6;       d) 8.

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.
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11. Pentru concursul de desene pe asfalt, Angela a cumpărat 3 cutii cu cretă 
colorată a câte 9 lei bucata și a primit rest 23 de lei.

Câți lei a avut fata?
Scrie rezolvarea problemei pe spațiul următor.

12. Mirela își sărbătorește ziua de naștere în ziua de 1 Iunie, iar fratele ei peste  
2 luni și 3 zile. Peste câte zile își va serba ziua de naștere fratele Mirelei?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 60 de zile;        b) 64 de zile;        c) 63 de zile;       d) 55 de zile.

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

Nu se completează de către elev
COD

11.

Nu se completează de către elev
COD

12.
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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.CARTEA R
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