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Adresă de e-mail *

3 puncte

3 puncte

34

141

160

TEST DE ANTRENAMENT_6
Timp de lucru 45 de minute. 
Punctaj total 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

*Obligatoriu

Adresa dvs. de e-mail

1) Cifra unităților de mii a numărului 90248 este:

Răspunsul dvs.

2) Dacă aduni 19 la câtul numerelor 705 și 5 vei obține:
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105

3 puncte

1021

1357

1023

1024

3 puncte

177

937

1793

1972

3 puncte

170

1000

40

1230

7 puncte

3) Cel mai mic număr natural impar de patru cifre diferite este:

4) Efectuând 1900-1605 : 5 x 3 , vei obține:

5) Numărul natural a pentru care 213-(230 - 5 x a) = 183 este ...

6) Calculează [( 500 + 50 : 5 ) : 5 – 5]+ 5 : 5 x 5 , respectând ordinea
efectuării operațiilor și folosirea parantezelor. În spațiul dat scrie

l l tă
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3 puncte

210

830

28

70

6 puncte

6 puncte

rezolvarea completă.

Răspunsul dvs.

7) Dacă a x b = 126 și c x a = 84, atunci a x (b+c) : 3 va fi egal cu:

8) Suma a trei numere naturale consecutive pare este 3012. Află cel mai
mic dintre numere. Scrie în spațiul de mai jos toate operațiile efectuate.

Răspunsul dvs.

9) Pentru 2 kg de mere, 3 kg de pere am plătit 66 lei. Pentru 3kg mere, 2 kg
de pere, de aceeași calitate, am plătit 64 de lei.

12 lei 14 lei 130 lei 26 lei

1 kg mere costă
...

Daca aș
cumpăra doar
1kg de mere și 1
kg pere aș plăti
...

1 kg mere costă
...

Daca aș
cumpăra doar
1kg de mere și 1
kg pere aș plăti
...
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3 puncte

Radu

Mirela

Vlad

Dana

5 puncte

10) Selectează numele copilului care a consumat o optime dintr-o pizza.

11) Scrie toate numerele care împărțite la 7 dau câtul 5.

Răspunsul dvs.
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Citește cu atenție textul următor:
     A fost odată o fetiță de 10 ani care avea cosițe lungi și galbene ca spicul grâului și ochii ca 
albăstrelele. Gura îi era roșie ca o cireașă coaptă, iar dinții mai albi decât mărgăritarul de pădure. 
Această fetiță era orfană și păzea o turmă de oi pe o creastă din munții Carpați. O chema Păuna. 
     Păuna nu-și cunoscuse nici tatăl și nici mama. Însă Păuna îl iubea mult pe Negru, câinele ei, și ținea la 
mioarele ei și la mieluții ei, iar când era pe creasta dealului, în colibă, se simțea fericită. 
     Ceea ce își dorea Păuna era să aibă un fluier, așa cum văzuse la ciobanii din vecinătate. I-ar fi plăcut 
mult să cânte din fluier melodiile pe care le auzise sau cele pe care le compusese chiar ea fără să-și dea 
seama, când își adormea mioarele. Încercase de nenumărate ori să-și facă un fluier, dar nu izbutise. În 
serile lungi de iunie, Păuna cânta cu voce limpede cântece de-ale ei. 
     Într-o seară, pe când cânta astfel, așezată în pragul colibei și privind stelele, cu câinele culcat la 
picioarele ei, ațipi. Văzu deodată o femeie frumoasă îmbrăcată toată în alb, cu un văl uriaș brodat cu aur 
și mărgele tot de aur care străluceau la gât. Femeia se apropie de mica ciobăniță și se așeză lângă ea pe 
iarbă. Păunei i-a fost teamă la început, dar femeia cea frumoasă era blajină și privirea îi era blândă ca 
lumina lunii ce învăluia colina. În mâna ei albă ținea un fluier de os. 
     -Eu sunt zâna ta, spuse blând femeia. Eu sunt Cosânzeana, zâna munților. Toți păstorii mă iubesc și 
mă cheamă în rugăciunile lor. De ce nu ai făcut și tu la fel ca ei? 
                                                                                               (''Fluierașul de os '' adaptare după Iulia Hașdeu)

10 puncte

Am citit

3 puncte

3 puncte

adăpost, nu reușise, lungit

hambar, nu reușise, lungit

adăpost, nu sfârșise, adormit

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

1) Scrie, în spațiul de mai jos, numele ciobăniței prezentate în text.

Răspunsul dvs.

2) Cuvintele , ''colibă '', ''nu izbutise '', ''culcat '' pot fi înlocuite, în ordine, cu
termenii din seria:
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3 puncte

al-băst-re-le-le, mi-oa-re-le, munții

al-băs-tre-le-le, mi-oa-re-le, mun-ții

al-băs-tre-le-le, mi-o-a-re-le, mun-ții

3 puncte

să aibă un câine

să aibă o colibă

să aibă un fluier

3 puncte

Păuna era o fetiță care își iubea foarte mult părinții.

Păuna se simțea fericită în coliba de pe creasta dealului.

Păuna era o fetiță de 10 ani care avea părul negru ca abanosul.

3 puncte

într-o seară

în pragul colibei

3. Alege varianta corectă de despărțire în silabe a celor trei cuvinte:

4. Ceea ce își dorea Păuna era:

5. Enunțul care oferă o informație adevărată despre textul citit este
următorul:

6. Cuvintele/grupurile de cuvinte care indică locul în care a ațipit Păuna
sunt:
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pe o creastă din munții Carpați

3 puncte

4 puncte

3 puncte

linie de dialog, virgulă, virgulă, punct

linie de dialog, virgulă, semnul întrebării

linie de dialog, virgulă, două puncte

7. Scrie un enunț, folosind informațiile din textul dat, în care să precizezi
de ce își dorea Păuna un fluier.

Răspunsul dvs.

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

1 2 3 4

Zâna a apărut în
visul Păunei.

Păuna era o
fetiță orfană
care păzea o
turmă de oi.

Ciobănița își
dorea un
fluieraș.

Păuna se simțea
fericită în coliba
de pe creasta
dealului.

Zâna a apărut în
visul Păunei.

Păuna era o
fetiță orfană
care păzea o
turmă de oi.

Ciobănița își
dorea un
fluieraș.

Păuna se simțea
fericită în coliba
de pe creasta
dealului.

9. Din enunțul: ,,Dragă zâna zise Păuna eu nu am auzit de tine '' lipsesc, în
ordine, următoarele semne de punctuație:
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g g p

3 puncte

un pronume personal

două pronume personale

trei pronume personale

3 puncte

un verb la timpul viitor și trei substantive

două verbe, un adjectiv, un pronume personal

două verbe, un pronume personal, un substantiv propriu

3 puncte

Zâna munților va avea grijă să nu-i mai lipsească nimic Păunei.

Zâna munților v-a avea grijă să nu-i mai lipsească nimic Păunei.

Zâna munților va avea grijă să nu-i m-ai lipsească nimic Păunei.

3 puncte

Lumina lunii se revărsa peste tot satul.

Luna este satelitul natural al Pământului.

Va finaliza tot ceea ce și-a propus până în luna iunie.

10. Enunțul: ,, De ce nu ai făcut și tu la fel ca ei? '' conține:

11. Enunțul: ,,Femeia se apropie de mica ciobăniță și se așeză lângă ea pe
iarbă. '' conține:

12. Este scris corect enunțul:

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

Nu trimiteți parole prin formularele Google.

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

14. Scrie, în 2-3 enunțuri, o posibilă replică a ciobăniței la întrebarea pe
care a adresat-o zâna.

Răspunsul dvs.

Trimiteți

 Formulare
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