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Adresă de e-mail *

Citește cu atenție textul următor:
 
           Veveriţele Mașa , Dașa și Sașa trăiau odinioară în Marile Păduri, împărţind o locuinţă într-un copac 
bătrân și trainic. În fiecare toamnă ţopăiau prin Marile Păduri, în căutare de alune pe care să le  mănânce 
în timpul iernii geroase . Cum nu era loc în căsuţa lor ca să încapă toate proviziile adunate , ascundeau o 
parte dintre alune într-o scorbură de copac de pe cealaltă parte a pajiștii. 
            Într-o zi friguroasă de iarnă , veveriţele se treziră flămânde. Se dezmeticiră bine, căscară și se 
strecurară din căminul lor cald în frigul necruţător al dimineţii. 
            - Mi-e atât de foame , încât aș fi în stare să mănânc un copac întreg cu alune, spuse Mașa .  
            -  Mie îmi e atât de foame încât aș mânca un cal, adăugă Dașa. 
            - Nu vorbiţi prostii ! Veveriţele nu ar mânca niciodată un cal, doar suntem vegetariene, spuse 
imediat Sașa. Și, mai ales, nu vom mânca nimic dacă tot stăm aici, gândindu-ne la ce am putea mânca, 
continuă ea. Hai să ne mișcăm! 
           Porniră de-a lungul pajiștii înzăpezite înspre copacul lor cu hrană. Ajungând ele cam la jumătatea 
drumului , se opriră îngrozite de o priveliște teribilă : niciodată nu le mai fusese dat să vadă așa ceva. Își 
dădură seama că drumul le era blocat de cel mai mare perete de zăpadă pe care l-au văzut vreodată: 
părea că ajunge până în cer, fără început și cu siguranţă fără de capăt. 
         Și ce credeţi că au făcut ele atunci? 
                                                                                                                           (Veverițele Mașa, Sașa și Dașa, 
după Virginia Waters)

10 puncte

Am citit

TEST DE ANTRENAMENT_1
Timp de lucru 45 de minute. 
Punctaj total 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

*Obligatoriu

Adresa dvs. de e-mail

Dacă ai terminat de citit textul, bifează căsuța de mai jos: *
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3 puncte

Marile Păduri

Marea Neagra

Marile Lacuri

3 puncte

friguroasă, flămânde și capăt

călduroasă, flămânde și încheiere

friguroasă, sătule și capăt

3 puncte

pro-viziile, provi-ziile, provizii-le

pro-viziile, provi-ziile, provizi-ile, provizii-le

pro-viziile, prov-iziile, provizi-ile, provizii-le

3 puncte

într-o groapă, la marginea pădurii

într-o scorbură de copac, de cealaltă parte a pajiștii

într-o casă părăsită, de la marginea orașului

1) Cum se numea locul unde trăiau veverițele?

2) Cuvintele "geroasă", "înfometate" și "sfârșit" pot fi înlocuite cu
următoarele cuvinte cu același înțeles din text:

3. Alege varianta corectă de despărțire la capăt de rând a cuvântului
"proviziile":

4. Unde ascundeau veverițele o parte dintre alune ?
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3 puncte

într-o zi friguroasă de toamnă

într-o dimineață însorită de primăvară

într-o zi friguroasă de iarnă

3 puncte

4 puncte

5. Alege cuvintele/ grupul de cuvinte care arată când se treziră veverițele
flămânde:

6. Scrie un enunț în care să precizezi de ce nu au reușit veverițele să
ajungă la alune.

Răspunsul dvs.

7. Stabilește ordinea logică a ideilor principale din textul citit:

1 2 3 4

Într-o zi
friguroasă de
iarnă veverițele
s-au trezit
flămânde.

Trei veverițe
locuiau împreună
în Marile Păduri.

Nu pot ajunge
din cauza
drumului blocat
de zăpadă.

Ele decid să
plece către
scorbura cu
alune.

Într-o zi
friguroasă de
iarnă veverițele
s-au trezit
flămânde.

Trei veverițe
locuiau împreună
în Marile Păduri.

Nu pot ajunge
din cauza
drumului blocat
de zăpadă.

Ele decid să
plece către
scorbura cu
alune.
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3 puncte

un sfat

o poruncă

un îndemn

3 puncte

linie de dialog, virgulă, virgulă, punct, semnul exclamării

linie de dialog, virgulă, virgulă, semnul exclamării, punct

linie de dialog, virgulă, două puncte, semnul exclamării, punct

3 puncte

trei verbe

două verbe

un verb

3 puncte

substantiv, adjectiv, verb, numeral, pronume

pronume, verb, numeral, substantiv, adjectiv

pronume, verb, substantiv, numeral, adjectiv

8. La sfârșitul enunțului "Hai să ne mișcăm!" a fost pus semnul exclamării
deoarece exprimă:

9. Din enunțul: "Mașa Dașa hai să ne mișcăm spuse Sașa" lipsesc, în ordine,
următoarele semne de punctuație:

10. În enunțul "Se dezmeticiră bine, căscară și se strecurară din căminul
lor cald în frigul necruțător al dimineții." sunt:

11. Enunțul: ,,Ea mănâncă cinci alune mari.'' conține, în ordine, următoarele
părți de vorbire:
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3 puncte

Mașa s-au Dașa a spus c-ar mânca un cal.

Mașa sau Dașa a spus c-ar mânca un cal.

Mașa sau Dașa a spus car mânca un cal.

3 puncte

Pe cer se vede Luna.

Copiii cer o minge.

Noaptea, când este senin, se văd multe stele pe cer.

5 puncte

12. Este scris corect enunțul:

13. Enunțul în care cuvântul "cer" are un sens diferit față de cel din text
este:

14. Scrie, în 2-3 enunțuri, ce crezi că au făcut veverițele.

Răspunsul dvs.
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3 puncte

11 111 111

111 111

11 011 011 011

11 011 011

3 puncte

3 puncte

la sfârșit

între 3 și 7

între 7 și 2

între 2 și 1

3 puncte

11

100

101

110

15) Numărul unsprezece milioane unsprezece mii unsprezece, se scrie:

16) 1005 - 528 =

Răspunsul dvs.

17) Unde trebuie adăugată cifra 0 numărului 3721, astfel încât numărul de
5 cifre obținut să fie cel mai mic posibil?

18) 5050 : 50 =
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3 puncte

0

32

4

18

3 puncte

25

27

23

2

3 puncte

336

1839

438

632

19) Numărul a pentru care 213 - ( 230 - 5 × a ) : 7 = 183, este:

20) 77 împărțit la 3 dă câtul c și restul r. Atunci c+r este egal cu :

21) Sunt un număr. Am cifra zecilor 3 și numărul sutelor, dublul cifrei
unităților . Cine sunt eu?
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6 puncte

360 m

900 m

600 m

1440 m

3 puncte

791

296

191

424

3 puncte

adevărat

fals

3 puncte

Da

Nu

22) Ana pleacă la școală, parcurge un sfert din drum și își amintește că a
uitat acasă proiectul la științe. Se întoarce, ia proiectul și își continuă
drumul spre școală. Știind că a parcurs 1800 metri, aflați la ce distanță de
casă se află școala.

23) Rezultatul calculului 1000-800:4+(100-80:10):2-55 este:

24) Cel mai mare număr par care are trei cifre este 999.

25) Știind că 17 caiete costă 51 de lei, îți ajung 10 lei pentru a cumpăra 4
caiete?



2/18/2021 TEST DE ANTRENAMENT_1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS1CMh37JV_0h9gp8s3VaZLpOsRDr27VstFjS5pvHkaPQsPg/viewform 9/9

3 puncte

1206

948

786

332

6 puncte

Ana a rezolvat 60 de probleme, Dan a rezolvat 48 de probleme.

Ana a rezolvat 48 de probleme, Dan a rezolvat 60 de probleme.

Ana a rezolvat 40 de probleme, Dan a rezolvat 68 de probleme.

Ana a rezolvat 64 de probleme, Dan a rezolvat 44 de probleme.

Nu trimiteți parole prin formularele Google.

Acest formular a fost creat în domeniul Colegiul Național "Constantin Cantacuzino" Tâgoviște. Raportați un abuz

26) Adună o treime din 366 cu un sfert din 840, Rezultatul pe care l-ai
obținut este:

27) Ana și Dan au rezolvat probleme de matematică. În timp ce Dan
rezolvă 4 probleme, Ana rezolvă 5 probleme. Câte probleme a rezolvat
fiecare dacă împreună au rezolvat 108 probleme?

Trimiteți
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