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Dragi elevi,  

 

Durata testării este de 120 de minute. 

Testul cuprinde cȃte 20 de întrebări tip grilă pentru Limba şi Literatura Romȃnă, Matematică, Limba 

Engleză. Înainte de a completa varianta de răspuns corectă, vă recomandăm să citiţi cu atenţie enunţul 

textului/problemei/exerciţiului. 

Pentru fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns. 

Nu are importanţă ordinea în care începeţi să rezolvaţi întrebările. 

Răspunsurile corecte se vor completa pe foaia individuală de concurs. 

 

Mult succes! 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMȂNĂ 

 

„S-a iscat un vârtej ca din senin. S-a înşurubat în pământ, apoi a pornit-o, tehui, peste câmp, curţi şi livezi, 

luând cu el tot ce găsea mai uşor în cale. Şi dacă de pe jos fura flori, pene şi hârtii, de pe-o ramură luă un 

cărăbuş, un cărăbuş mititel, castaniu, cu aripile fragede, cu ochişorii ca două neghiniţe. Cărăbuş de primăvară. 

Când l-a luat vârtejul pe sus, şi-a strâns şi el picioruşele şi a văzut că poate zbura şi fără să dea din aripi. 

 Vârtejul şi-a făcut gustul şi-n mijlocul unui drum de ţară, lângă o curte, s-a înţepenit o clipă ca un 

sfredel, apoi s-a topit deodată, lăsând tot ce luase baltă la pământ. Iar cărăbuşul căzu pe-o bucăţică de hârtie 

albă şi rămase acolo, ameţit. Când s-a trezit, privi împrejur: un drum prăfuit. Şi din capătul drumului, ţanţos, 

cu pieptul în platoşă, cu pintenii arcuiţi venea un cucoş. «Ia! scap de unul şi dau peste altul, îşi zise cărăbuşul; 

ăsta mă-nghite!» Cucoşul s-a apropiat, s-a uitat cu un ochi la cărăbuş şi a trecut mândru înainte. «Am scăpat!» 

gândi cu bucurie cărăbuşul şi se întoarse să privească după cucoş. Atunci încremeni de spaimă. Din celălalt 

capăt al drumului sosea un curcan. Cărăbuşul se făcu mai mic decât era, ţinându-şi sufletul:   «Acum chiar 

am păţit-o!»” 

                                                    Emil Gârleanu, „Sărăcuţul!....” 

 

1. În text există: 

A) Un personaj 

B) Trei  personaje 

C) Patru personaje 

D) Niciun personaj 

 

2. Cărăbuşul se întâlneşte cu un cocoş şi un curcan: 



A) Pe un câmp 

B) Pe un drum de ţară, lângă o curte 

C) Într-o curte 

D) Într-o livadă 

 

3. Sentimentele pe care le trăieşte cărăbuşul sunt: 

A) De fericire 

B) De uimire 

C) De frică 

D) De dezamăgire 

 

4. Seria de cuvinte care descriu cărăbuşul este: 

A) Cărăbuş de primăvara, castaniu, cu aripi fragede 

B) Aripi, ochişori, picioruşele 

C) Mititel, ochişori, neghiniţe, picioruşele 

D) Fragede, ochişori, picioruşele 

 

5. Cuvântul primăvară se desparte corect în silabe: 

A) primă-vară 

B) primă-va-ră 

C) pri-mă-va-ră 

D) prim-ă-va-ră  

 

6. Cuvântul cu sens asemănător cuvântului fragede în text este: 

A) moi 

B) sfărâmicioase 

C) mândre 

D) sensibile 

 

7. Cuvântul cu sens opus cuvântului înșurubă în text este: 

A) înfipse 

B) deșurubă 

C) bătu 

D) trânti 

 

8. În propoziţia Cărăbuşul se făcu mai mic decât era, ţinându-şi sufletul există: 

A) două substantive 

B) trei substantive 

C) un substantiv 

D) niciun substantiv 

 

9. În secvenţa subliniată în textul de mai sus, există: 

A) două verbe 

B) un verb 

C) trei verbe 

D) patru verbe 

 



10.  În propoziția apoi a pornit-o, tehui, peste câmp cratima s-a folosit pentru: 

A) a înlocui o virgulă 

B) a despărți pronumele de verb 

C) a face mai complicată scrierea 

D) fără rost 

 

11. În propoziţia gândi cu bucurie cărăbuşul verbul este la timpul: 

A) Trecut 

B) Prezent 

C) Viitor 

D) Nu există niciun verb 

 

12. În secvenţa de pe-o ramură luă  un cărăbuş mititel, castaniu virgula s-a folosit pentru: 

A) a înlocui spațiul dintre cuvinte 

B) a separa elementele unei înșiruiri 

C) a separa substantivul de adjectiv 

D) a despărți subiectul de predicat 

 

13. În secvenţa l-a luat vârtejul, l este: 

A) Cuvânt de legătură 

B) Verb 

C) Substantiv 

D) Pronume personal 

 

14. În secvența un cărăbuş mititel, castaniu, cu aripile fragede, cu ochişorii ca două neghiniţe există: 

A) Patru adjective 

B) Două adjective 

C) Trei adjective 

D) Un adjectiv 

 

15. Rolul ghilimelelor din structura «Am scăpat!» este: 

A) De a reda gândurile gândăcelului 

B) De a arăta că fragmentul aparține unui text literar 

C) De a marca vorbirea personajului 

D) De a marca enunțul interogativ   

 

16. Numărul de silabe din cuvântul platoşă este: 

A) doi 

B) patru 

C) trei 

D) unu 

 

17. Rolul celor două puncte în fraza Cărăbuşul se făcu mai mic decât era, ţinându-şi sufletul:   «Acum 

chiar am păţit-o!» este: 

A) De a marca o enumeraţie 

B) De a indica sfârşitul propoziţiei 

C) De a semnala că urmează replica / spusele personajului 



D) De a indica absenţa unor sunete 

 

18. În propoziţia Cărăbuşu-l sar fii bucurat s-ă se odihnească peo frunză există: 

A) Trei greşeli 

B) Două greşeli 

C) Patru greşeli 

D) Cinci greşeli 

 

19. În propoziţia Vârtejul şi-a făcut gustul subiectul este: 

A) gustul  

B) cărăbușul  

C) vârtejul 

D) nu există subiect 

 

20. În propoziţia S-a iscat un vârtej ca din senin cuvântul subliniat este: 

A) Complement 

B) Atribut 

C) Subiect 

D) Predicat  

 

MATEMATICĂ 

1. Suma numerelor 18 ; 7 și 26 este: 

A)50                              B) 51                          C) 46                             D) 47 

2. Numărul 𝑥 din egalitatea 𝑥 + 435 = 2018  este: 

A) 1811                  B) 1583                      C) 2453                         D) 2811 

 

3. Rezultatul calculului  6 – 6:6 + 6 este: 

A) 0                             B) 6                             C) 11                             D) 15 

 

4. Numărul cu 12 mai mare decât dublul lui 46 este: 

A) 86                          B) 62                            C) 104                            D) 70 

 

5. Cel mai mare număr impar format din trei cifre diferite este: 

A)123                          B) 101                         C) 999                             D) 987 

6. Numărul care împărțit la 8 dă câtul 4 și restul 5 este: 

A) 29                          B) 34                           C) 37                               D) 44 

 

7. Un călător a parcurs în prima zi  
2

7
 din drum, iar a doua zi  

4

7
 din drum. Cât din drum i-a rămas 

călătorului de parcurs? 

𝐴)
1

7
                             B) 

2

7
                             C) 

3

7
                                   D) 

4

7
 

8. Suma a 5 numere consecutive este 100. Numărul din mijloc este: 

A) 20                          B) 19                           C) 17                                D) 21 

 



9. Al 12-lea termen al șirului  4; 8; 12; 16; 20; … este: 

A) 52                          B) 44                           C) 48                                D) 60 

 

10. Valoarea lui n din ecuația   {[3×(4×n – 2) + 6]:3 + 3}:5 - 2 = 1 este: 

A) 1                            B) 2                              C) 3                                 D) 4 

 

11. Cât reprezintă 
2

5
  din 40? 

𝐴) 24                           B) 16                           C) 30                                D)32 

 

12. La o grădiniță s-au adus cuburi de trei culori: roșii, galbene și verzi. Se știe că 75 din ele nu   

sunt verzi, 63 nu sunt roșii și 50 de cuburi nu sunt galbene. Numărul cuburilor roșii este: 

A) 31                           B) 19                            C) 44                                D) 94 

13.Ultima cifră a produsului numerelor naturale  pare, mai mari decât 1 și mai mici decât 9 este: 

A) 8                             B) 0                              C) 4                                   D) 2 

14. Un stilou cu rezervă de cerneală costă 14 lei. Stiloul este cu 12 lei mai scump decât rezerva. Care 

este prețul rezervei? 

 

A) 1                            B) 2                               C)  3                                  D) alt pret 

 

15. O cutie cu 10  mingi cântărește 300 grame. Aceeași cutie cu 5 mingi cântărește 200 grame. Cât 

cântărește cutia goală? 

A) 200                       B) 300                            C) 100                              D) 150 

 

16. În două lăzi sunt în total 93 de portocale. După ce s-au vândut din prima ladă 18 portocale, iar din 

a doua ladă 12 portocale, în a doua ladă au ramas de două ori mai puține portocale decât în prima 

ladă. Câte portocale au fost în prima ladă la început? 

A) 33                         B) 60                              C) 42                                 D) 58 

 

     17.Tatăl avea 35 de ani când s-a născut fiul său. Acum ei au împreună 55 de  ani.  

          Care este vârsta fiului în prezent? 

A) 20                         B) 45                               C) 10                                 D) 15 

 

18.Diferența dintre cel mai mic număr de patru cifre diferite și cel mai mic număr de trei cifre   

     diferite este: 

A) 921                       B) 1111                           C) 1011                             D) 1000 

 

19.Zece cărți costă 500 lei. Cât costă cincisprezece cărți de același fel? 

A) 50                         B) 600                             C) 500                                D) 750 



20. Trei copii, Vlad, Ioana și Ramona poartă câte un tricou de culori diferite: roșu, galben și mov. 

Tricoul lui Vlad nu este nici galben nici roșu, tricoul Ramonei este mov sau roșu. Culoarea tricoului 

pe care îl poarta Ioana este: 

A) roșu                      B) verde                           C) mov                               D) galben 

 

LIMBA ENGLEZĂ 

1. We will travel to Australia by ___________. Our parents have already bought the tickets. 

A. plane 

B. rocket 

C. spaceship 

D. bicycle 

 

2. Doctors advise us to eat ____________ instead of junk food. 

A. Space food 

B. pills 

C. sweets 

D. Fresh food 

 

3. The ____________ clapped and cheered for ages after the concert. 

A. Singers 

B. Performers 

C. Entertainers 

D. Audience 

 

4. Her ________ was lost at the airport so she received a full refund for it.  

A. passport 

B. identity card 

C. newspaper 

D. luggage 

 

5. We are at the airport.We are waiting for our friends from Paris in the ____________area. They are 

coming to visit us and we are very happy to have them as our guests. 

A. arrivals 

B. departures 

C. bus stop 

D. train station 

 

6. At first I did not like traffic and the noise of the city we were visiting. I was really __________.  

A. amazed 

B. happy 

C. astonished 

D. disappointed 

 

7. The  train__________ was really comfortable. We managed to sleep and rest as well. 

A. flight 

B. holiday 

C. restaurant 

D. voyage 



 

8. I do not like it when my favourite film is interrupted by __________. 

A.  The remote control 

B. The channel 

C. The camcorder 

D. Adverts 

 

9. What is your favourite TV __________? I only watch Discovery Science.  

A. show 

B. channel 

C. commercial 

D. film 

 

10. I could not hear the listening part well enough so my teacher turned the volume of the _________ 

up. 

A. speakers 

B. phones 

C. memory sticks 

D. screen 

 

11. You can play if you ________already_________your homework. 

A.  Have finished 

B. Has finished 

C. Did finish 

D. Finished 

 

12. She _______ her arm  last Tuesday. She was really sad because it was her birthday.  

A. hurt 

B. hurted 

C. has hurted 

D. has hurt 

 

13. What ____ you _______ last weekend? 

A. Did do 

B. Have done 

C. Has done 

D. Did done 

 

14. __________ you ever _________ a volcano? 

A.  Has seen 

B. Have seen 

C. Been seen 

D. Did see 

 

15. I ____________________ a present for his birthday yesterday because I do not know what he likes. 

A.  Didn’t buyed 

B. Didn’t bought 

C. Didn’t buy 

D. Haven’t bought 



 

Read the following text and answer the questions. 

Many people say that Usain Bolt is the world’s fastest man. In 2008 he won three gold medals at the 

Beijing Olympic Games in the men’s 100m, 200m  and 400m  relay. He also broke three world records. 

He was the first person to win these three events at the same Olympics. Then, at the London Olympics 

in 2012, he won three gold medals again in the same events. 

Usain Bolt was born in Jamaica, on August 21st, 1986. He lived in a small town called Trelawney, 

where his parents had a small food shop.When  he was a child, Usain played cricket and football in the 

street with his brother and sister. Usain was very good at cricket and he wanted  to play for the West 

Indies. Usain loved all sports and was one of the best runners at his school but his sports coach wanted  

him to be an athlete. 

 

16. Usain Bolt is an _____________ 

A. sportsmen 

B. athlete 

C. football player 

D. a goalkeeper 

 

17. What were his results in 2008? 

A. he won three Nobel awards 

B. he won three silver medals 

C. he won three gold medals 

D. he won three bronze medals 

 

18. How  many world records did he break in 2008? 

A. none 

B. one 

C. two 

D. three 

 

19. What did Usain want to do when he was a child? 

A. Play cricket 

B. Play football 

C. Become a doctor 

D. Become an engineer 

 

20. His __________convinced Usain to become an athlete. 

A. father 

B. sister 

C. brother 

D. sports coach 

 


