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TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR
SUBIECTE
A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (45 de puncte)
Se dă textul:
Şi uite-aşa mergi şi mergi ... Zi de vară, zăpuşeală. Nici tu troleibuze, care alunecă pe aţe, nici
tu bunici, să te ia în braţe. Până când ... ce sclipeşte acolo în depărtare ? Un palat la care nu te
poţi uita decât cu ochelari de soare. De altfel, în faţă se află şi trei stejari, în care sunt agăţaţi
tot felul de ochelari. Puneţi-vă pe nas sticlele astea colorate – cred că nu-i vreuna lipsă afumate ca pentru o mare eclipsă. Uite şi-un copac ceva mai măricel! Vă dau voie să vă suiţi în
el. Cât mai sus, care mai de care, poate vedeţi ce urmează…
Marin Sorescu, Într-o poveste
Rezolvă următoarele cerinţe :
1.

2.
3.

4.
5.

Imaginează-ţi că eşti eroul unei întâmplări petrecute în lumea înfăţişată de
Marin Sorescu în textul dat. Povesteşte întâmplarea într-o compunere de10-15
rânduri.(23 de puncte)
Găseşte câte un cuvânt cu acelaşi înţeles pentru cuvintele din text: sclipeşte, agăţaţi.
(4 puncte)
Alcătuieşte o propoziţie după următoarea schemă:
atribut
subiect
predicat verbal
complement
numeral
substantiv
verb
substantiv
(4 puncte)
Precizează ce părţi de vorbire şice părţi de propoziţie sunt cuvintele subliniate:
Copiiivădminunatulpalat doar cu ajutorul ochelarilor de soare.(10 puncte)
Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti următoarele ortograme: ia/i-a. (4 puncte)

B. MATEMATICĂ ( 45 de puncte )

1) Calculaţi:

1 + 27 : 3 x 2012 x 0 .

( 9 puncte)
2) Completaţi numerele care lipsesc: 4; 6; 9; 13; 18; 24; ...; ...; 48.
( 9 puncte)
3) Aflaţi două numere naturale de aceeaşi paritate, consecutive, ştiind că suma
lor este cel mai mic număr natural format din 5 cifre distincte.
( 9 puncte)
4) Suma a trei numere naturale este 2012. Dacă din fiecare scădem acelaşi
număr obţinem 735, 824, 423.
Aflaţi cele trei numere.
( 9 puncte)
5) În copacul fermecat, în fiecare secundă apar 13 frunze noi şi el creşte 5 m în
10 secunde.
Câte frunze noi apar în timp ce el creşte 35 m?
( 9 puncte)

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 90 minute.
SUCCES!

