
Citește cu atenție textul următor:

1. 3 puncte

Marcați un singur oval.

o munteancă tânără și voinică.

o fetiță orfană de cinci ani.

fetița lui Dete.

TESTARE DE SELECȚIE 2021 -Simulare
Timp de lucru 45 de minute 
Punctaj total 100 de puncte. Se acorda 10 puncte din oficiu

*Obligatoriu

Heidi, personajul textului, este:



2. 3 puncte

Marcați un singur oval pentru fiecare rând.

3. 3 puncte

Marcați un singur oval.

roșii, mare, strigă.

îmbujorați, rotofeie, se auzi.

luminoși, plinuță, se porni.

înflăcărați, grăsuță, începu.

4. 4 puncte

Bifează litera A dacă tu crezi că enunțul este adevărat și litera F dacă tu
consideri că enunțul este fals. *

A F

Fetița purta un șal gros pe sub cele două
rochii.

Fetița este însoțită de mătușa ei.

Dete este femeia cu care se întâlnesc cele
două drumețe.

Fetița purta un șal gros pe sub cele două
rochii.

Fetița este însoțită de mătușa ei.

Dete este femeia cu care se întâlnesc cele
două drumețe.

Cuvintele „aprinși”, „durdulie” și „răsună” pot fi înlocuite în text, în ordine,
cu următorii termeni cu același înțeles: *

Completează spațiile punctate cu informațiile corespunzătoare din text.
Acțiunea se petrece într-o dimineață de ..........................., la poalele
............................. .



5. 3 puncte

Marcați un singur oval.

un îndemn.

un sfat.

o rugăminte.

o urare.

6. 3 puncte

Marcați un singur oval.

Pic, pic! se auzi în găleata de lângă casă.

Așteaptă un pic să termin tema!

Dacă nu îmi țin echilibrul pic de pe bârnă.

Am un pic nou.

7. 3 puncte

Bifați toate variantele aplicabile.

La sfârșitul enunțului „-Așteaptă-mă, Dete!” a fost pus semnul exclamării
deoarece enunțul exprimă: *

Selectează enunțul în care cuvântul „pic” este verb. *

Asociază fiecare structură cu elementul descris în text: *

mătușa
fetiței

tânăra
necunoscută

glasul
necunoscutei

bunicul
fetiței

„tânăr și puternic”

„rotofeie și
drăgălașă”

„tânără și voinică”

„tânăr și puternic”

„rotofeie și
drăgălașă”

„tânără și voinică”



8. 3 puncte

Marcați un singur oval.

virgulă, semnul exclamării, virgulă, punct.

linie de dialog, virgulă, virgulă, semnul întrebării.

linie de dialog, virgulă, semnul exclamării, punct.

linie de dialog, semnul exclamării, virgulă, punct.

9. 4 puncte

Bifați toate variantele aplicabile.

10. 3 puncte

Bifați toate variantele aplicabile.

11. 4 puncte

Din enunțul ,,Heidi mergi mai repede spuse mătușa necăjită” lipsesc, ȋn
ordine, următoarele semne de punctuație: *

Încercuiește varianta corectă de scriere: *

va v-a ia i-a

Heidi va/v-a rămâne cu bunicul ei.

Mătușa ia/i-a spus fetiței să meargă mai
repede.

Heidi va/v-a rămâne cu bunicul ei.

Mătușa ia/i-a spus fetiței să meargă mai
repede.

Asociază cuvintele extrase din text cu părțile de vorbire
corespunzătoare: *

substantiv comun verb adjectiv pronume personal

roșie

ele

trase

roșie

ele

trase

Completează enunțurile date, respectând indicațiile din paranteze: Heidi
..................................... (a se îmbrăca, timpul trecut) cu trei rochițe. Mătușa
o ............................ (a vizita, timpul viitor) pe Heidi în fiecare lună. *



12. 4 puncte

13. 5 puncte

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Scrie un enunț, folosind informațiile din textul dat, în care să precizezi de
ce Heidi s-a așezat pe jos. *

Realizează portretul lui Heidi, în 3-4 enunțuri. Precizează cel puțin două
trăsături fizice și o trăsătură morală. *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

