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Adresă de e-mail *

Citește cu atenție textul următor:
          O poveste emoţionantă l-a avut în prim-plan pe antrenorul de box Ilie Captari și o căprioară pe care 
acesta a găsit-o pe marginea drumului de întoarcere de la Mănăstirea Prislop. În seara din iulie 2016, în 
care a salvat de la moarte bietul animal, a avut parte de o mulţime de ghinioane. 
          „ În pădurea de pe Dealul Silvașului am zărit o căprioară pe partea stângă a sensului meu de mers. 
După ce am trecut prin dreptul ei și am văzut că nu se ridică, am oprit mașina și am coborât din ea. 
Căprioara a dat să fugă, dar nu a reușit să facă prea mulţi pași, pentru că avea piciorul drept din faţă rupt. 
De asemenea, era lovită la cap și la piept. Am pus căprioara rănită grav într-o plasă, gândindu-mă ce pot 
face să o ajut. Mai întâi, am sunat la 112. Cei de la Serviciul de Urgenţă m-au chestionat, în timp ce mă 
deplasam cu mașina, până am ajuns în Hunedoara”, a povestit Ilie Captari.  
            În Hunedoara, antrenorul de box și căprioara rănită s-au prezentat la sediul Poliţiei. Ilie Captari a 
povestit că angajaţii de la Poliţie au fost luaţi prin surprindere. Nu au știut cum să îl ajute. Bărbatul a 
plecat cu căprioara rănită în plasă, la o policlinică veterinară din Deva. Medicii veterinari i-au făcut 
căprioarei trei injecţii, pentru a-i opri sângerarea și durerile. Apoi, Ilie Captari a luat animalul și s-a 
îndreptat cu el spre Grădina Zoologică din Hunedoara.  
 
                                                                                                    ,,Căprioara salvată”, www.adevarul.ro 

10 puncte

Am citit textul.

TEST DE ANTRENAMENT_9
Timp de lucru 45 de minute 
Punctaj total 100 de puncte. Se acorda 10 puncte din oficiu 

*Obligatoriu

Adresa dvs. de e-mail

Dacă ai terminat de citit textul, bifeaza căsuța de mai jos. *

https://www.google.com/url?q=http://www.adevarul.ro&sa=D&source=editors&ust=1613646023568000&usg=AFQjCNG48jRIME5y81FGPJcpxv61q_KHsQ
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3 puncte

3 puncte

împletitură de sfoară

unealtă de pescuit

sacoșă pentru cumpărături

3 puncte

basm, potecii, virajul

istorisire, șoselei, înapoiere

snoavă, șoselei, răsturnare

3 puncte

chestionat, ghinioane, Poliţiei

Zoologică, surprindere, animalul

căprioara,cărării, sângerarea

1) Scrie în spațiul de mai jos titlul textului. *

Răspunsul dvs.

2) Sensul din text al cuvântului ,,plasă” este corect în varianta:

3) În primul enunț, cuvintele ,,poveste”, ,,drumului”, ,,întoarcere” pot fi
înlocuite, în ordine, cu termenii din seria:

4) Cuvintele formate numai din patru silabe sunt în seria:



2/18/2021 TEST DE ANTRENAMENT_9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM1sJHSYYJAaKtIJ7YhSXOREh9dYRaHRraZEnSujOEB4ufkA/viewform 3/8

4 puncte

Zoo, policlinică veterinară, seara

Mănăstirea Prislop, pe Dealul Silvașului, mașină

în pădurea, la Serviciul de Urgenţă, Deva

3 puncte

Textul face referire la o întâmplare imaginară.

Textul este selectat dintr-o carte cu povești despre animale.

Antrenorul de box este protagonistul întâmplărilor.

4 puncte

3 puncte

un animal scăpat de la Grădina Zoologică

un animal ieșit din pădure

un animal de la Mănăstirea Prislop

5) Cuvintele/grupurile de cuvinte care indică locul întâmplărilor relatate în
textul citit sunt următoarele:

6) Enunțul care oferă o informație adevărată despre textul citit este
următorul:

7) Scrie un enunț, folosind informațiile din textul dat, în care să precizezi
de ce medicii veterinari i-au făcut injecții imediat căprioarei.

Răspunsul dvs.

8) Textul se referă la:
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6 puncte

3 puncte

un verb la timpul trecut și unul la viitor

două verbe la timpul trecut, persoana III-a

un verb la timpul trecut și unul la prezent

3 puncte

două adjective

trei adjective

un adjectiv

3 puncte

cratimă, virgulă, punct

cratimă, virgulă, semnul întrebării.

virgulă, două puncte, semnul exclamării

9) Exprimă-ți părerea, în 2-3 enunțuri, despre faptul că antrenorul nu își
continuă drumul spre casă, ci preferă să oprească lângă căprioara rănită.

Răspunsul dvs.

10) În enunțul ,,Apoi, Ilie Captari a luat animalul și s-a îndreptat cu el spre
Grădina Zoologică din Hunedoara.”, există:

11) Enunțul ,,În seara din iulie 2016, în care a salvat de la moarte bietul
animal, a avut parte de o mulțime de ghinioane.”, conține:

12) Din enunțul ,,Cine s-ar fi gândit că întro seară antrenorul o să dea
peste o căprioară speriată rănită la picior” , lipsesc, în ordine, următoarele
semne de punctuație și de ortografie:
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4 puncte

Antrenorul s-a gândit la binele căprioarei și v-a fi lăudat pentru aceast fapt.

Dintr-un motiv anumit salvatorii nu sau lăudat cu fapta din acea zi.

V-a plăcut această poveste emoționantă sau nu sunteți interesați de așa ceva?

3 puncte

3 puncte

90 000

87 000

80 000

3 puncte

13) Este scris corect enunțul:

1) Scrie cu cifre arabe numărul douăzeci și cinci de mii patru sute patru.

Răspunsul dvs.

2) Alege rotunjirea la zeci de mii a numărului 86 827.

3) Scrie numărul de 4 ori mai mare decât 64.

Răspunsul dvs.



2/18/2021 TEST DE ANTRENAMENT_9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM1sJHSYYJAaKtIJ7YhSXOREh9dYRaHRraZEnSujOEB4ufkA/viewform 6/8

3 puncte

1

10

100

3 puncte

3 puncte

245

345

325

3 puncte

4) Efectuând 100 : 10 x ( 6 + 4 ) , vei obține:

5) Calculează 200 – [ ( 25 + 25 x 25) : 50 ] : 13 , respectând ordinea
efectuării operațiilor și folosirea parantezelor, apoi completează în spațiul
dat rezultatul obținut.

Răspunsul dvs.

6) Numărul natural „a” pentru care 1725 : a = 5 este …

7) Numărul natural „a” pentru care 30 – [ 4 + 5 x ( 19 – a ) ] + 5 x 6 = 36 este
…

Răspunsul dvs.
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4 puncte

3286

2186

2286

5 puncte

3 puncte

Figura 1 Figura 2

Opțiunea 3

8) La produsul numerelor 14 și 124 adaugă numărul de 5 ori mai mare
decât 110. Alege unul dintre rezultate:

9) La o grădină zoologică sunt 165 de animale carnivore, de cinci ori mai
puține sunt erbivore, iar speciile de păsări reprezintă cel mai mare număr
par format din trei cifre diferite, mai mic decât 103. Scrie câte animale și
păsări sunt în total.

Răspunsul dvs.

10) Suma a două numere a și b este 84. Știind că unul este de 3 ori mai
mare decât altul, selectează din figurile de mai jos desenul corespunzător.



2/18/2021 TEST DE ANTRENAMENT_9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM1sJHSYYJAaKtIJ7YhSXOREh9dYRaHRraZEnSujOEB4ufkA/viewform 8/8

4 puncte

4 puncte

4 puncte

Nu trimiteți parole prin formularele Google.

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

11) La un magazin de jucării s-au adus 25 de cutii de puzzle mici, având 112
de piese și 15 cutii de puzzle mari cu 250 piese. Câte piese au, în total,
toate cutiile de puzzle aduse?

Răspunsul dvs.

12) Mario a cumpărat 10 kg de struguri, plătind 60 de lei. Câți lei costă un
kg de prune și câți lei costă un kg de struguri dacă prețul unui kg de prune
este de trei ori mai mic decât un kg de struguri?

2 3 6

prune

struguri

prune

struguri

13) Dacă un buchet de 15 trandafiri costă 90 lei, află cât ar costa un
buchet din 25 de trandafiri, de aceeași calitate.

Răspunsul dvs.

Trimiteți
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