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LIMBA ROMÂNĂ    |   Testul 1      3

TEST UL 1
Citește cu atenție textul de mai jos!

Pisica albastră și pădurea vrăjită
(fragmente)

după Roxana Antoinette Vornic

....Mira este un pui de pisică, iar Tudor 
e tânărul scriitor căruia pisica obișnuiește 
să-i spună doar T, fi indcă ea preferă să 
simplifi ce toate numele de oameni sau 
unele cuvinte mai lungi.

Mira trăiește ocrotită de către Tudor 
într-o casă cu încăperi luminoase, ce re-
prezintă universul ei drag.

Dintre toate camerele frumoase și spa-
țioase ale casei, Mirei îi place mai cu 
seamă camera cea mare, fi indcă acolo e 
coșul matlasat în care ea doarme fără vreo 
urmă de neliniște, în cuprinderea moale 
a unei perne brodate.

Tot aici, în camera cea mare, se află 
oglinda clară, cu refl exii albastre, în care 
Mira își privește chipul în fi ecare dimineață.

Observându-se cu atenție, ea își piaptănă mai întâi blana de pe rotundul capu-
lui, trecându-și cu grijă labele subțiri peste fi rele scurte din creștet sau peste ure-
chile cu vârfuri mici. Își aranjează apoi linia mustăților ușor arcuite, după care 
continuă cu pieptănatul blănii moi până ce consideră că are un aspect fără cusur.

...Uite că și în această dimineață pisica Mira tocmai își încheie în fața oglinzii 
pieptănatul sârguincios al cozii lungi, după care își spune încântată:

— E foarte bine: blana mea albastră arată impecabil acum!
— Te referi la blana ta care este foarte gri, intervine glasul bătrânului papagal 

Socrate, care parcă n-ar da crezare întru totul vorbelor Mirei.
Papagalul de culoare verde-smarald, cu un smoc de pene galbene în creștet și 

cu ochii cafenii înconjurați de un cerc portocaliu, moțăise până acum în colivia lui 
mare din împletituri de nuiele aurii afl ate în apropierea oglinzii. Cuvintele spuse 
de el mai devreme sunt pline de adevăr, căci Mira chiar are blana de un gri-deschis, 
cu vârfurile ușor sidefate.

LIMBA ROMÂNĂ • TESTE PREGĂTITOARE
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4       Testul 1   |   LIMBA ROMÂNĂ

— Dragul meu Socrate, nu fi  cârcotaș! îi răspunde cea mică, netulburată. Eu văd 
clar în oglindă că am blana albastră. Și, de altfel, știi că din acest motiv T mi-a pus 
numele Mira.

Însă motivul a fost cu totul altul.
Tudor a adus-o acasă pe Mira în toamna trecută, deoarece niște prieteni care 

locuiau într-un apartament micuț căutaseră adăpost pentru fi ecare dintre cei șase 
pui ai pisicii lor. Dar dintre toți cei șase pui pe Tudor l-a înduioșat nespus pisica 
aceea micuță, cu blana gri-deschis și cu ochii albaștri precum culoarea fl orilor de 
iris ce se iveau primăvara în curtea casei lui... Ea l-a urmărit pe tânăr foarte atent 
cu privirea, făcându-l să simtă că între ei este o legătură de sufl et, și a mieunat încet, 
rugător, iar mieunatul ei, ca două silabe melodioase, i-a sugerat de îndată lui Tudor 
numele potrivit pentru acel pui: Mi-ra.

Mira însă spune că numele ei vine de la cuvântul mira-col, pentru că orice pui e 
un miracol și desigur că T a observat că blana ei, privită în lumină, dobândește 
într-adevăr nuanțe albăstrii. Iar ea crede că albastrul este semnul sufl etului senin 
și de aceea se consideră o fi ință întru totul de această culoare.

...După obișnuita revedere de dimineață cu Tudor, Mira o zbughește spre curtea 
din fața casei unde prietenii săi o așteaptă cu nerăbdare.

Lângă trunchiul stejarului bătrân, Mira îi vede pe câinele-lup Nelson și pe ham-
sterul Star, așa că îi salută de la depărtare pe cei doi, care se bucură când o zăresc.

— Chiar e o dimineață minunată! spune cu glas gros câinele-lup Nelson, inspi-
rând cu încântare aerul proaspăt al dimineții.

— Și cerul e atât de limpede, încât totul se vede clar, până departe, departe, îl 
susține hamsterul Star. Tocmai până la muntele cu pădurea lui vrăjită, mai comple-
tează el, cuprins de un fel de înfi orare.

Despre muntele afl at în depărtare, animalele din orășel vorbesc rar și în șoaptă. 
Niște istorisiri cu izvor neștiut răspândiseră demult bănuiala că desișul întunecat 
al pădurii de brad ascunde tot felul de sălbăticiuni, ba chiar și un Vrăjitor misterios.

....Mira își amintește că niște șoareci mici, verișori îndepărtați de-ai hamsterului 
Star, îi povestiseră odată că Vrăjitorul ar fi  fost văzut uneori chiar aici, în orășel, 
strecurându-se ca o umbră în preajma unor case. „E așa, un fel de bătrân cu barba 
lungă, în care sunt încâlcite frunze veștede, și el bântuie câteodată prin preajma 
caselor unde sunt copii bolnăviori”, îi spuseseră atunci șoarecii înspăimântați.

....Numai că în casa în care Mira trăia fericită apar persoane și fi ințe noi, se petrec 
întâmplări care schimbă ritmul zilelor cu care ea era obișnuită.

,,Iar nouă, pisicilor mici, nu ne plac deloc schimbările, găsește Mira justifi carea 
pentru starea ei de nemulțumire... În concluzie, nouă ne place ca zilele să fi e mereu 
la fel, cei din jurul nostru să rămână neschimbați și să nu se tot ivească noutăți așa, 
una după alta.”

Dar mai ales un cuvânt neliniștitor i se cuibărise Mirei în minte: responsabilități. 
Și pisica albastră se întrebă cum de sosise pentru ea, așa, pe neștiute, vremea 
responsabilităților?
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„Timpul nu poate sta pe loc, iar Timpul aduce cu el schimbări”, aude Mira un glas 
necunoscut al fi inței  sale... „Iar schimbările sunt semnul că fi ințele mici cresc și se 
îndreaptă spre altă vârstă”, continuă să-i explice acel glas al ei, nemaiauzit până 
acum.

„Dar eu nu vreau să cresc!” alungă Mira aproape speriată glasul său cel nou.
...Dar pe Mira o îngrijorează tare mult bănuiala că, odată cu trecerea timpului, 

tot alte schimbări vor apărea în viața ei, îndepărtând-o de vârsta jocurilor, a liber-
tății și-a lipsei de griji.

„Deci ce s-ar putea face ca totul să rămână neschimbat de acum încolo? Cum 
s-ar putea ca eu să nu mai cresc, iar cei care mă ocrotesc să rămână de-a pururi 
tineri, frumoși și bucuroși, ca acum, și să trăim fericiți în casa asta, cu zilele repe-
tându-se în același chip?”

...Își aduce deodată aminte de muntele care-și începe urcușul dincolo de orășel.
— Asta e soluția: Vrăjitorul! Un vrăjitor poate orice, deci numai el poate opri 

timpul pe loc pentru mine și pentru cei care-mi sunt dragi! exclamă ea bucuroasă.
Și nu se îndoiește că vorbele acelea defăimătoare despre el, auzite cândva de 

la șoarecii verișori cu Star, sunt scorneli ale unor fi ințe fricoase și clevetitoare.
Așa că spune cu siguranță în glas:
— Știu ce am de făcut: voi pleca în pădure cât de curând, să-l caut pe Vrăjitor. 

De bună seamă că el va fi  înduioșat de rugămintea unui pui de pisică și va face 
pentru  mine vraja pe care i-o cer, decide ea.

Rezolvă cerințele următoare!

1. Cine este Mira? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a. un papagal;
b. o vulpe;
c. o pisică;
d. o vrăbiuță.

2. Unde trăiește Mira? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a. într-un apartament micuț;
b. în podul unei case;
c. într-o casă cu încăperi luminoase;
d. într-o pădure întunecoasă.

1. Cine este Mira? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

Nu se completează de către elev. COD 1.

2. Unde trăiește Mira? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

Nu se completează de către elev. COD 2.
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6             Testul 1   |   LIMBA ROMÂNĂ

3. De ce Mirei îi plăcea în mod deosebit ,,camera-cea-mare”? Încercuiește litera 
corespunzătoare răspunsului corect.

a. deoarece acolo se afl a coșul în care dormea și oglinda;
b. deoarece era cea mai frumoasă încăpere din casă;
c. deoarece acolo se născuse;
d. deoarece  acolo se afl a un leagăn.

4. Ce obișnuia pisicuța să facă în fi ecare dimineață? Încercuiește litera cores-
punzătoare răspunsului corect.

a. să facă gimnastică;
b. să vâneze șoareci;
c. să se cațăre într-un copac;
d. să-și pieptene blana cu multă atenție.

5. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului care indică ordinea corectă 
a evenimentelor, așa cum s-au petrecut ele.

1) întâmplările și schimbările care apar în casă o neliniștesc pe Mira;
2) în fi ecare dimineață, Mira își piaptănă cu grijă blănița în fața oglinzii;
3)  pisicuța afl ă de existenta unui vrăjitor care trăiește în pădurea din apropierea 

casei;
4) Mira își dorește să oprească Timpul în loc și nu vrea să mai crească;
5) pisicuța locuiește în casa lui Tudor, un scriitor tânăr;
6) Mira se hotărăște să plece în căutarea vrăjitorului pentru a-i cere ajutorul.

   a. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
   b. 5, 2, 1, 3, 4, 6;

c. 5, 1, 2, 4, 5, 6;
d. 4, 3, 2, 6, 1, 5.

6. Care este cuvântul neliniștitor ce i se cuibărește pisicuței în minte și o sperie? 
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a. șoricei;
b. responsabilități;
c. vrăjitor;
d. pădure.

3. De ce Mirei îi plăcea în mod deosebit ,,camera-cea-mare”? Încercuiește litera
corespunzătoare răspunsului corect.

Nu se completează de către elev. COD 3.

4. Ce obișnuia pisicuța să facă în fi ecare dimineață? Încercuiește litera cores-
punzătoare răspunsului corect.

Nu se completează de către elev. COD 4.

5. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului care indică ordinea corectă
a evenimentelor, așa cum s-au petrecut ele.

Nu se completează de către elev. COD 5.

6. Care este cuvântul neliniștitor ce i se cuibărește pisicuței în minte și o sperie?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

Nu se completează de către elev. COD 6.
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7. Unește cu o linie numele fi ecărui personaj de mai jos cu enunțul pe care l-a 
rostit.

PERSONAJUL ENUNȚUL ROSTIT

papagalul Socrate — Chiar e o dimineață minunată!

hamsterul Star
— Și cerul e atât de limpede, încât totul se 
vede clar, până departe, departe.

câinele-lup Nelson — Te referi la blana ta care este foarte gri.

pisica Mira „Dar eu nu vreau să cresc!”

8. Ce culoare avea cu adevărat blănița Mirei? Încercuiește litera corespunză-
toare răspunsului corect.

a. gri-deschis, cu vârfurile fi relor ușor sidefate;
b. neagră cu pete albe;
c. albastru-deschis;
d. galben-aurie.

9. De ce pisicuța Mira susținea că blănița ei are culoarea albastră? Încercuiește 
litera corespunzătoare răspunsului corect.

a. nu cunoștea culorile;
b. nu-i plăcea culoarea gri-deschis a blăniței sale;
c. crede că albastrul este semnul sufl etului senin;
d. își vopsise blănița în această culoare.

10. De ce Tudor, protectorul Mirei, îi alesese acest nume? Încercuiește litera 
corespunzătoare răspunsului corect.

a. deoarece îi amintea de o fi ință dragă lui;
b. o considera o fi ință miraculoasă;

7. Unește cu o linie numele fi ecărui personaj de mai jos cu enunțul pe care l-a 
rostit.

Nu se completează de către elev. COD 7.

8. Ce culoare avea cu adevărat blănița Mirei? Încercuiește litera corespunză-
toare răspunsului corect.

Nu se completează de către elev. COD 8.

9. De ce pisicuța Mira susținea că blănița ei are culoarea albastră? Încercuiește
litera corespunzătoare răspunsului corect.

Nu se completează de către elev. COD 8.

10. De ce Tudor, protectorul Mirei, îi alesese acest nume? Încercuiește litera
corespunzătoare răspunsului corect.CARTEA R
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8             Testul 1   |   LIMBA ROMÂNĂ

c. i-a fost sugerat de mieunatul ei ca două silabe melodioase;
d. era unul dintre numele sale preferate.

11. Cine îi vorbise pisicuței despre existența vrăjitorului misterios? Încercuiește 
litera corespunzătoare răspunsului corect.

a. papagalul Socrate;
b. câinele Nelson;
c. niște șoareci mici, veri îndepărtați ai hamsterului Star;
d. niște pisici maidaneze.

12. Citește cu atenție enunțurile următoare. Scrie A în caseta enunțului pe care 
îl consideri adevărat și F în caseta din dreptul enunțului pe care îl consideri fals.

Tudor a  adus-o acasă pe Mira primăvara trecută. 

Despre muntele afl at în depărtare, animalele pădurii vorbesc rar 
și în șoaptă. 

13. Ești de acord că Mira este o pisicuță curajoasă? Alege una dintre cele două 
variante și scrie un motiv pentru a-ți susține părerea.

Da, pentru că ____________________________________________________ sau
Nu, pentru că ____________________________________________________

14. Selectează și transcrie mai jos portretul Vrăjitorului făcut de cei doi șoricei, 
verișori îndepărtați ai hamsterului Star.

Nu se completează de către elev. COD 10.

11. Cine îi vorbise pisicuței despre existența vrăjitorului misterios? Încercuiește 
litera corespunzătoare răspunsului corect.

Nu se completează de către elev. COD 11.

12. Citește cu atenție enunțurile următoare. Scrie A în caseta enunțului pe care
îl consideri adevărat și F în caseta din dreptul enunțului pe care îl consideri fals.

Nu se completează de către elev. COD 12.

13. Ești de acord că Mira este o pisicuță curajoasă? Alege una dintre cele două 
variante și scrie un motiv pentru a-ți susține părerea.

Nu se completează de către elev. COD 13.

14. Selectează și transcrie mai jos portretul Vrăjitorului făcut de cei doi șoricei,
verișori îndepărtați ai hamsterului Star.

Nu se completează de către elev. COD 14.CARTEA R
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15. Ți-ar plăcea ca Timpul să se oprească în loc, să nu mai crești și să rămâi 
copil pentru totdeauna? Scrie o compunere în care să răspunzi mai pe larg la 
această întrebare.

În compunerea ta vei respecta următoarele cerințe:
– să argumentezi alegerea ta;
– să îi alegi un titlu potrivit;
– să redactezi compunerea în 10–12 rânduri;
– să ai grijă la scrierea corectă a cuvintelor și la așezarea textului în pagină.

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

15. Ți-ar plăcea ca Timpul să se oprească în loc, să nu mai crești și să rămâi 
copil pentru totdeauna? Scrie o compunere în care să răspunzi mai pe larg la 
această întrebare.

Nu se completează de către elev. COD 15.
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MATEMATICĂ •  TEST E  PREGĂT ITOARE

TEST UL 1
Pădurea

Pădurea este numită „aurul verde, uzina vie” sau „plămânul verde” al planetei 
noastre.

Copacii există pe pământ de peste 400 de milioane de ani, fi ind considerați cele 
mai „bătrâne” fi ințe de pe planetă. Fără ei aproape că nu am fi  existat.

1. Elevii unei școli împreună cu alți voluntari au participat la o acțiune de împă-
durire și au plantat copaci timp de 5 zile astfel:

  LUNI:  485 copaci
  MARȚI: 1 266 copaci
  MIERCURI:  697 copaci

JOI: 1 025 copaci
VINERI: 487 copaci

Scrie pe rândurile următoare, în ordine crescătoare, numărul copacilor plantați 
în fi ecare zi.

2. Prima acțiune de împădurire din țara noastră a avut loc în anul 1497, în loca-
litatea Codrii Cosminului, sub domnia lui Ștefan cel Mare.

Cum se scrie acest an (număr) în litere? Încercuiește litera corespunzătoare va-
riantei corecte de răspuns.

a. o mie patru sute optzeci și cinci; b. o mie patru sute nouăzeci și șapte;
c. o mie trei sute nouăzeci și șapte; d. o mie nouăzeci și șapte.

3. Când a fost deschisă în anul MDCXCII, Calea Victoriei, din București, era 
numită pod (Podul Mogoșoaiei), pentru că era pavată cu trunchiuri de copaci așa 
cum erau pavate podurile peste ape.

Cum se scrie acest număr în cifre? Încercuiește litera corespunzătoare variantei 
corecte de răspuns.

a. 1692; b. 1514; c. 1413; d. 1694.

1. Elevii unei școli împreună cu alți voluntari au participat la o acțiune de împă-
durire și au plantat copaci timp de 5 zile astfel:

  LUNI:  485 copaci
  MARȚI: 1 266 copaci
  MIERCURI:  697 copaci

JOI: 1 025 copaci
VINERI: 487 copaci

Scrie pe rândurile următoare, în ordine crescătoare, numărul copacilor plantați
în fi ecare zi.

Nu se completează de către elev. COD 1.

2. Prima acțiune de împădurire din țara noastră a avut loc în anul 1497, în loca-
litatea Codrii Cosminului, sub domnia lui Ștefan cel Mare.

Cum se scrie acest an (număr) în litere? Încercuiește litera corespunzătoare va-
riantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 2.

3. Când a fost deschisă în anul MDCXCII, Calea Victoriei, din București, era
numită pod (Podul Mogoșoaiei), pentru că era pavată cu trunchiuri de copaci așa
cum erau pavate podurile peste ape.

Cum se scrie acest număr în cifre? Încercuiește litera corespunzătoare variantei
corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 3.
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4. Fructele stejarului, unul dintre cei mai răspândiți arbori din țara noastră, se 
numesc ghinde. Un stejar matur poate produce într-un an peste 40 000 de ghinde.

Care sunt predecesorul și succesorul numărului 40 000? Încercuiește litera co-
respunzătoare variantei corecte de răspuns.

   a. 38 990 și 29 010;
   b. 39 000 și 39 001;

c. 39 999 și 40 001;
d. 39 999 și 40 100.

5. Într-o pădure de foioase, numărul fagilor ocupă aproximativ 3 optimi din 
numărul arborilor afl ați în acea pădure.

Care este reprezentarea grafi că corectă a numărului de fagi existenți în pădure? 
Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

a. b.

c. d.

6. O singură frunză produce, din primăvară până-n toamnă, oxigenul necesar 
pentru 10 oameni într-un an întreg. Câte frunze vor produce cantitatea de oxigen 
necesară pentru 1 000 de oameni într-un an întreg? Încercuiește litera corespun-
zătoare variantei corecte de răspuns.

a. 100 de frunze; b. 1 000 de frunze; c. 200 de frunze; d. 25 de frunze.

7. Primul parc național înfi ințat în România, în anul 1935, este Parcul Național 
Retezat. Aproximează la ordinul sutelor acest număr. Încercuiește litera corespun-
zătoare variantei corecte de răspuns.

a. 1 900; b. 1 910; c. 2 000; d. 1 862.

4. Fructele stejarului, unul dintre cei mai răspândiți arbori din țara noastră, se
numesc ghinde. Un stejar matur poate produce într-un an peste 40 000 de ghinde.

Care sunt predecesorul și succesorul numărului 40 000? Încercuiește litera co-
respunzătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 4.

5. Într-o pădure de foioase, numărul fagilor ocupă aproximativ 3 optimi din
numărul arborilor afl ați în acea pădure.

Care este reprezentarea grafi că corectă a numărului de fagi existenți în pădure?
Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 5.

6. O singură frunză produce, din primăvară până-n toamnă, oxigenul necesar 
pentru 10 oameni într-un an întreg. Câte frunze vor produce cantitatea de oxigen 
necesară pentru 1 000 de oameni într-un an întreg? Încercuiește litera corespun-
zătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 6.

7. Primul parc național înfi ințat în România, în anul 1935, este Parcul Național 
Retezat. Aproximează la ordinul sutelor acest număr. Încercuiește litera corespun-
zătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 7.CARTEA R
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8. Primul parc național din lume, Yellowstone National Park (SUA), a fost înfi ințat 
cu 63 de ani mai înainte decât cel din România. În ce an a fost înfi ințat acel parc? 
Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

a. 1900; b. 1910; c. 2000; d. 1872.

9. Descoperă numele copacului care este considerat „împăratul înălțimilor” 
rezolvând operațiile date și apoi ordonând literele conform rezultatului obținut.

A = 12 215 + 24 680;
B = 3 618 : 6;
D = 5 500 × 25;

L = 304 750 – 134 456;
R = 9 × 100 – 375;
U = 8 × 60 + 720 : 9.

 ______ ______ ______ ______ ______ ______
 603 525 36 895 137 500 560 170 294

Scrie numele descoperit: _______________________

10. O veveriță a adunat pentru iarnă 413 ghinde, 84 de conuri de brad și 105 
alune. O altă veveriță a adunat dublul numărului de fructe și semințe strânse de 
prima veveriță. Câte fructe și semințe a adunat a doua veveriță?

Alege exercițiul corect pentru rezolvarea problemei și încercuiește litera cores-
punzătoare.

a. 413 + 84 + 105 × 2;
b. (413 + 84 + 105) × 2;

c. 413 + 84 + 105 + 2;
d. 413 + 84 + 105 – 2.

11. Două coșuri cu ciuperci cântăresc împreună 20 de kilograme. Primul coș 
valorează 72 de lei, iar cel de-al doilea valorează 108 lei. Câte kilograme de ciuperci 
conține fi ecare coș, știind că soiul și prețul pe kilogram sunt aceleași pentru ambele 
coșuri?

a. 13 kg și 17 kg;
b. 11 kg și 9 kg;

c. 14 kg și 6 kg;
d. 8 kg și 12 kg.

8. Primul parc național din lume, Yellowstone National Park (SUA), a fost înfi ințat
cu 63 de ani mai înainte decât cel din România. În ce an a fost înfi ințat acel parc?
Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 8.

9. Descoperă numele copacului care este considerat „împăratul înălțimilor”
rezolvând operațiile date și apoi ordonând literele conform rezultatului obținut.

Nu se completează de către elev. COD 9.

10. O veveriță a adunat pentru iarnă 413 ghinde, 84 de conuri de brad și 105
alune. O altă veveriță a adunat dublul numărului de fructe și semințe strânse de
prima veveriță. Câte fructe și semințe a adunat a doua veveriță?

Alege exercițiul corect pentru rezolvarea problemei și încercuiește litera cores-
punzătoare.

Nu se completează de către elev. COD 10.

11. Două coșuri cu ciuperci cântăresc împreună 20 de kilograme. Primul coș
valorează 72 de lei, iar cel de-al doilea valorează 108 lei. Câte kilograme de ciuperci
conține fi ecare coș, știind că soiul și prețul pe kilogram sunt aceleași pentru ambele
coșuri?

Nu se completează de către elev. COD 11.CARTEA R
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12. O echipă de culegători a adunat în prima zi 120 de kilograme de afi ne, a 
doua zi, de trei ori mai multe, iar a treia zi, cu 20 de kilograme mai puțin decât în 
prima zi. De câte lădițe este nevoie pentru a depozita fructele, dacă în fi ecare lădiță 
încap 10 kilograme de fructe? Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte 
de răspuns.

a. 58; b. 48; c. 36; d. 24.

FIGURI GEOMETRICE ȘI MĂSURĂTORI

13. Cu ce corp geometric seamănă un buștean? Încercuiește litera corespun-
zătoare variantei corecte de răspuns.

    a. cub; b. cilindru; c. sferă; d. paralelipiped.

14. TANGRAM este un vechi joc de origine chineză care conține 7 fi guri geo-
metrice și care se folosesc prin alăturare pentru a crea diverse reprezentări stilizate 
ale oamenilor, animalelor, plantelor sau obiectelor din jurul nostru. Singura con-
diție este ca în oricare reprezentare să fi e folosite toate cele 7 elemente geometrice 
din imaginea de mai jos.

Miruna a realizat, prin îmbinarea fi gurilor, un iepure. Câte triunghiuri a folosit 
Miruna? Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

  a. 7; 

  b. 6; 

  c. 5; 

  d. 4.

15. Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.  Înălțimea 
unui copac poate fi  măsurată în: 

a. litri; b. metri; c. kilograme; d. ore.

12. O echipă de culegători a adunat în prima zi 120 de kilograme de afi ne, a
doua zi, de trei ori mai multe, iar a treia zi, cu 20 de kilograme mai puțin decât în
prima zi. De câte lădițe este nevoie pentru a depozita fructele, dacă în fi ecare lădiță
încap 10 kilograme de fructe? Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte
de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 12.

13. Cu ce corp geometric seamănă un buștean? Încercuiește litera corespun-
zătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 13.

14. TANGRAM este un vechi joc de origine chineză care conține 7 fi guri geo-
metrice și care se folosesc prin alăturare pentru a crea diverse reprezentări stilizate
ale oamenilor, animalelor, plantelor sau obiectelor din jurul nostru. Singura con-
diție este ca în oricare reprezentare să fi e folosite toate cele 7 elemente geometrice
din imaginea de mai jos.

Miruna a realizat, prin îmbinarea fi gurilor, un iepure. Câte triunghiuri a folosit
Miruna? Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 14.

15. Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.  Înălțimea
unui copac poate fi  măsurată în:

Nu se completează de către elev. COD 15.CARTEA R
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16. Pe marginea unei alei s-au plantat 14 copaci la distanțe egale. Între al 7-lea 
și al 10-lea copac sunt 12 metri. Câți metri sunt între primul și ultimul copac? Încer-
cuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

a. 56 m; b. 60 m; c. 72 m; d. 52 m.

17. O clasă de copii a participat la o drumeție în pădurea din apropiere.
Ei au plecat la ora 12 și 30 de minute. Drumul până la destinație l-au străbătut 

în 45 de minute. La ce oră au ajuns copiii în pădure? Încercuiește litera corespun-
zătoare variantei corecte de răspuns.

a. la ora 13;
b. la ora 13 și 20 de minute;

c. la ora 13 și 15 minute;
d. la ora 13 și 45 de minute.

18. Un pădurar hrănește cu biberonul un pui de căprioară orfan. Puiului i se dă 
de mâncare de 8 ori pe zi și primește de fi ecare dată câte 250 mililitri de lapte. 

Câți litri de lapte sunt necesari pentru hrănirea puiului într-o zi? Încercuiește litera 
corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

a. 1 litru; b. 2 litri; c. 3 litri; d. 4 litri.

ORGANIZAREA DATELOR

19.  În graficul de mai jos este reprezentat numărul viețuitoarelor unei păduri:

410

380

340

215

150

100

 urși râși lupi găinușe și ciocănitori
    cocoși de munte 

16. Pe marginea unei alei s-au plantat 14 copaci la distanțe egale. Între al 7-lea
și al 10-lea copac sunt 12 metri. Câți metri sunt între primul și ultimul copac? Încer-
cuiește litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 16.

17. O clasă de copii a participat la o drumeție în pădurea din apropiere.
Ei au plecat la ora 12 și 30 de minute. Drumul până la destinație l-au străbătut 

în 45 de minute. La ce oră au ajuns copiii în pădure? Încercuiește litera corespun-
zătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 17.

18. Un pădurar hrănește cu biberonul un pui de căprioară orfan. Puiului i se dă 
de mâncare de 8 ori pe zi și primește de fi ecare dată câte 250 mililitri de lapte. 

Câți litri de lapte sunt necesari pentru hrănirea puiului într-o zi? Încercuiește litera 
corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 18.

19.  În graficul de mai jos este reprezentat numărul viețuitoarelor unei păduri:
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a. câte mamifere trăiesc în această pădure?  Răspuns ____________
b. câte păsări trăiesc în această pădure?  Răspuns ____________
c. cu cât este mai mare numărul păsărilor decât al mamiferelor? 
 Răspuns ____________

20.  Se dă careul de mai jos. În ce poziție se află cerbul? Încercuiește litera 
corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

D

C

B

A

1 2 3 4

  a. D 3;

  b. A 2;

  c. D 1;

  d. A 4.

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

Nu se completează de către elev. COD 19.

20.  Se dă careul de mai jos. În ce poziție se află cerbul? Încercuiește litera
corespunzătoare variantei corecte de răspuns.

Nu se completează de către elev. COD 20.
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R ĂSPU N SU R I  –  Matemati c ă

TESTUL 1  1) 485, 487, 697, 1025, 1266; 2) b; 3) a; 4) c; 5) b; 6) a; 7) a; 8) d; 9) BRADUL; 
10) b; 11) d; 12) a; 13) b; 14) c; 15) b; 16) d; 17) c; 18) b; 19) a) 465, b) 750, 
c) 285; 20) c.

TESTUL 2  1) b; 2) 1 456; 3) a; 4) d; 5) c; 6) b; 7) a; 8) c; 9) 20 000, 17 000, 16 500; 170 000, 
169 000, 169 000; 980 000, 979 000, 978 600; 10) d; 11) b; 12) a; 13) b; 14) 123, 
1 123, 2 123, 3 123, 4 123, 5 123; 15) c; 16) c; 17) b; 18) c; 19) a) 125, b) 50, 
c) 10; 20) f, a, a, a.

TESTUL 3  1) b; 2) ROATA; 3) c; 4) a) 
5

14, b) 
5

14; 5) c; 6) d; 7) a; 8) c; 9) b; 10) b; 11) c; 

12) cercuri 4, triunghiuri 1, pătrate 4, dreptunghiuri 1; 13) b; 14) a; 15) b; 16) b; 
17) a; 18) d; 19) a; 20) d.

TESTUL 4  1) b; 2) b 1295  1271 ; 3) 1492, 1493, 1498, 1504; 4) cartoful, roșia, porumbul, 
fasolea; 5) d 1519, 1522; 6) a; 7) b; 8) a; 9) d; 10) c; 11) d; 12) d; 13) a; 14) b; 
15) cercuri 1, dreptunghiuri 2, pătrate 1, suma  877; 16) c; 17) metrul, 
kilogramul, litrul; 18) d; 19) c; 20) morsa B5, balena C3, pinguinul D5, peștele F5, 
pescărușul A6.

TESTUL 5  1) c; 2) d; 3) 1999; 4) d; 5) 30 000, 26 000, 26 500, 26 500; 6) b; 7) b; 8) b; 9) c; 
10) 3  2  7  3  27; 11) b; 12) d; 13) c; 14) d; 15) b; 16) d; 17) a; 18) b; 
19) 8:00 – 9:00 181, 9:00 – 10:00 35, 10:00 – 11:00 51, 11:00 – 12:00 25, 
intervalul 8:00 – 9:00; 20) b.

TESTUL 6  1) b; 2) b; 3) 1 800; 4) c; 5) d; 6) b; 7) c; 8) c; 9) b; 10) d; 11) d; 12) b; 13) a; 
14) c; 15) d; 16) c; 17) d; 18) a) cozonac, b) cozonac, c) pâine și pizza, d) pizza, e) 
făină; 19) Ananas (108) Total 224; 20) c. D2.

TESTUL 7  1) c; 2) b; 3) d; 4) c; 5) a; 6) 2  100 000  5  10 000  3  1 000  5  10  6; 7) b; 
8) b; 9) 37 252, 43 203, 52 800, 61 402; 10) c; 11) a 8, b 4, c 1, d 8, e 0, a; 
12) c; 13) b; 14) c; 15) b; 16) a; 17) b; 18) 6 l, 14 l, 62 l, 182 l, 730 l; 19) A5, C3, 
B2, E4; 20) 22 cu 66 kg.

TESTUL 8  1) d; 2) a; 3) 1612, 1602, 1592; 4) c; 5) 9, 1, 2, 3; 6) c; 7) 5, 1, 2, 3, 4; 8) b; 9) a; 
10) a; 11) b; 12) c; 13) c; 14) a; 15) d; 16) b; 17) Mama, cu 1 kg; 18) Miercuri, 80; 
19) d; 20) Varianta 1 (D4–E6–G7) Varianta 2 (E3–F5–G7).

TESTUL 9  1) a; 2) d; 3) orice număr între 2 990 și 2 999; 4) 37  46  1 702; 5) b; 6) 4xx, 
5zy1, 42xyz, 30xy21; 7) Ștefan cel Mare, cu 15 ani; 8) 4 000, 3 600, 3 500; 9) 618, 

638; 10) a 200, b 5, a  b  1.000, a  b  195, a  4 204; 11) 
1

12; 12) 47; 

13) 6; 14) d; 15) b; 16) 60 km; 17) b; 18) b; 19) Ora 2 și 10 minute; o oră și 
5 minute.

TESTUL 10  1) 8 309, 27 059, 550 050, 20 202; 2) 456; 3) c; 4) b; 5) b; 6) d; 7) a; 8) d; 9) 5; 
10) 2; 100; 10; 1 000; 18; 6; 8; 108; 48; 5 184.; 11) 12; 12) a; 13) b; 14) c; 15) a; 
16) c; 17) Mirela 50; Dan 100; Alina 150.; 18) d; 19) b; 20) d.CARTEA R
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