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                                              Scoala: 

                                                
                                               

                                                                                      

 

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 

 

Citește cu atenție textul următor și răspunde cerințelor: 

Un bou ca toți boii, puțin la simțire,  

În zilele noastre de soartă-ajutat,  

Și decât toți frații mai cu osebire,  

Dobândi-n cireadă un post însemnat. 

 

—Un bou în post mare? —- Drept, cam ciudat vine,  

Dar asta se-ntâmplă în orcare loc 

Decât multă minte, știu că e mai bine 

Să ai totdauna un dram de noroc. 

 

Așa d-a vieței veselă schimbare,  

Cum și de mândrie boul stăpânit,  

Se credea că este decât toți mai mare,  

Că cu dânsul nimeni nu e potrivit. 

 

Vițelul atuncea, plin de bucurie,  

Auzind că unchiul s-a făcut boier,  

Că are clăi sumă și livezi o mie: 

„Mă duc — zise-ndată — nițel fân să-i cer.“                                     

      (Boul și vițelul – Grigore Alexandrescu) 

 

 

 



1. Personajele textului sunt: 

A) boul și vițelul 

B) boul, vițelul și boierul 

C) vițelul și un frate al său 

D) boul și un frate al său 

 

2. Unde a ajuns boul din textul de mai sus: 

A) pe pământ 

B) la pășune 

C) într-un post mare 

D) pe o creangă 

 

3. Care este motivul pentru care vițelul se duce la bou: 

A) să îl felicite  

B) să se plângă 

C) să vadă unde locuiește  

D) să îi ceară nițel fân 

 

4. Cuvântul totdeauna se desparte corect în silabe: 

A) totde-au-na  

B) to-tdea-u-na 

C) tot-dea-u-na 

D) to-t-dea-u-na 

 

5. Cuvântul cu sens asemănător termenului soartă  în text este:  

A) neșansă  

B) viață  

C) cunoaștere 

D) înșelăciune 

 

6. Cuvântul cu sens opus termenului bucurie este: 

A) tristețe  

B) dezamăgire 

C) necaz  

D) neșansă 

 

7. În propoziția Să ai totdauna un dram de noroc există: 

A) trei substantive 

B) patru substantive 

C) nu există substantive  

D) două substantive 

 

8. În enunțul  Mă duc — zise-ndată — nițel fîn să-i cer există: 

A) două verbe  

B) un verb 

C) niciun verb 

D) trei verbe 

 

9. În enunțul Auzind că unchiul sa făcut boer există: 

A) două greșeli  

B) nicio greșeală 

C) mai multe greșeli  

D) cinci greșeli 



 

10. În propoziția Dar asta se-ntîmplă în orcare loc verbul este la timpul: 

A) prezent  

B) trecut  

C) viitor  

D) nu există verbe 

 

11. Rolul cratimei în enunțul Dar asta se-ntîmpla în orcare loc este: 

A) de a face o pauză în vorbire 

B) de a arăta care este predicatul 

C) de a înlocui o literă 

D) de a înlocui un cuvânt 

 

12. În structura nițel fîn să-i cer, -i este: 

A) numeral  

B) substantiv 

C) verb 

D) pronume 

 

13. În propoziția —Un bou în post mare? linia de dialog s-a folosit pentru: 

A) a arăta că intervine autorul în text  

B) a marca vorbirea unui personaj  

C) a marca enunțul interogativ 

D) fără motiv 

 

14. Textul de mai sus se poate povesti pentru că: 

A) are multe strofe 

B) are personaje 

C) are permisiunea autorului 

D) are multe virgule 

 

15. Perechea cuvântului subliniat din structura Auzind că unchiul s-a făcut boier este folosită corect în 

enunțul: 

A) Mama sa s-a supărat că nu a ascultat-o.  

B) Mama s-a supărat că nu a ascultat-o. 

C) Mama nu s-a supărat că nu a ascultat-o.  

D) Mama sa suparat că nu a ascultat-o.  

 

16. Enunțul în care cuvântul subliniat din structura Așa d-a vieței veselă schimbare s-a folosit cu alt sens 

este: 

A) Copila veselă strângea floricele.  

B) Am o prietenă veselă. 

C) Vesela adunare se auzea de departe. 

D) Am făcut ordine în veselă. 

 

17. Care este sentimentul pe care vițelul îl are față de bou: 

A) de tristețe 

B) de dragoste  

C) de admirație  

D) de ciudă 

 

18. În versul „Mă duc — zise-ndată — nițel fîn să-i cer.“ ghilimelele s-au folosit pentru: 

A) a face textul mai interesant 



B) a complica textul 

C) a marca vorbirea unui personaj 

D) a face versul la fel de lung ca cele de dinainte 

 

19. În propoziția Un bou ca toți boii, puțin la simțire, /Dobîndi-n cireadă un post însemnat.. cuvântul 

subliniat determină: 

A) subiectul exprimat prin substantiv  

B) complementul exprimat prin substantiv  

C) predicatul exprimat prin verb  

D) atributul exprimat prin substantiv 

 

20. În enunțul Un bou ca toți boii, puțin la simțire, /Dobîndi-n cireadă un post însemnat există: 

A) o propoziție  

B) doua propoziții 

C) trei propoziții  

D) nicio propoziție 

 

MATEMATICĂ 

1. Suma numerelor 15 ; 9 și 23 este: 

A) 50                          B) 48                         C) 46                       D) 47 

 

2. Numarul 𝑥 din egalitatea  𝑥 + 207 = 2018 este: 

A) 1811                      B) 1819                     C) 811                     D) 2811 

 

3. Rezultatul calculului  8 – 8:8 + 8 este: 

A) 0                            B) 16                         C) 8                         D) 15 

 

4. Numărul cu 12 mai mic decât dublul lui 37 este: 

A) 86                         B) 62                         C) 25                        D) 61 

 

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

A) 123                        B) 101                      C) 103                      D) 135 

 

6. Numărul care împărțit la 9 dă câtul 3 și restul 7 este: 

A) 29                         B) 34                         C) 36                        D) 66 

 

7. Un călător a parcurs în prima zi  
3

7
 din drum, iar a doua zi  

2

7
 din drum. Cât din drum i-a ramas 

calatorului de parcurs?  

A) 
1

7
                           B) 

2

7
                           C) 

3

7
                           D) 

4

7
 

 

8. Suma a 5 numere consecutive este 85. Numărul din mijloc este: 

A) 15                         B) 19                         C) 17                         D) 20 

 

9. Al 12-lea termen al șirului  5; 10; 15; 20; … este: 

A) 120                       B) 100                      C) 50                          D) 60 



 

10.  Valoarea lui n din ecuația   {[2×(3×n – 2) + 7]:3 + 1}:5 + 3 = 5 este: 

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

 

11. Cât reprezintă 
2

5
  din 60 ? 

𝐴) 24                         B) 150                      C) 30                            D) 20 

 

12.  Dacă  x + y =13, x+z = 25, y + z = 34, atunci x + y + z este egal cu: 

A) 72                        B) 36                        C) 38                            D) 144 

 

13. Ultima cifră a produsului numerelor naturale  mai mari decât 1 și mai mici decât 10 este: 

A) 8                          B) 0                          C) 6                               D) 2 

 

14. Un stilou cu rezerva de cerneală costă 12 lei. Stiloul este cu 10 lei mai scump decât rezerva. 

Care este prețul rezervei? 

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

 

15. O cutie cu 20 de mingi cântărește 500 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 85 de portocale. După ce s-au vândut din prima ladă 16 portocale, iar 

din a doua ladă 6 portocale, în a doua ladă au rămas de două ori mai puține portocale decât în 

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

A) 27                        B) 63                          C) 42                           D) 58 

 

17. Tatăl avea 25 de ani când s-a născut fiul său. Acum ei au împreună 45 de ani. Care este vârsta 

fiului în prezent? 

A) 20                        B) 35                          C) 10                            D) 15 

 

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

diferite este: 

A) 9897                    B) 9899                      C) 9776                         D) 9774 

 

19. Zece cărți costă 400 lei. Cât costă cincisprezece cărți de același fel? 

A) 40                        B) 600                        C) 500                            D) 700 

 

20. Trei copii, Dan, Carmen și Ramona poartă câte un tricou de culori diferite: roșu, verde și mov. 

Tricoul lui Dan nu este nici verde nici roșu, tricoul Ramonei este mov sau roșu. Care este 

culoarea tricoului pe care îl poartă Carmen? 

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

 

 



LIMBA ENGLEZĂ 

 

1. All the _______________ in this restaurant are extremely professional. They always bring our food  

really quickly and make us have a great time. 

A. Customers 

B. Clients 

C. Singers 

D. Waiters 

 

2. What is your favourite _________ of the day? 

A. Breakfast 

B. Dinner 

C. Lunch 

D. Meal 

 

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

A. Singers 

B. Performers 

C. Entertainers 

D. Audience 

 

4. We could hear the big drums _________________. 

A. Banging 

B. Clanging 

C. Singing 

D. Bursting 

 

5. We went to the Zoo and we were extremely scared when one of the lions started _______. 

A. Squeaking 

B. Buzzing 

C. Hissing 

D. Roaring 

 

6. When it is really cold outside we wear thick clothes and ____________. 

A. Slippers 

B. Trainers 

C. Boots 

D. Sneakers 

 

7. His parents always warn him to pay attention  to the ___________ and  to cross the street only on 

the green colour. 

A. Traffic light 

B. Roundabout 

C. Map 

D. Petrol station 

 

8. He wanted a present which was very _________ and  his parents could not afford it. 

A. Cheap 

B. Expensive 



C. Inexpensive 

D. Affordable 

 

9. He could not finish his dish because he was not ___________. 

A. Thirsty 

B. Hungry 

C. Tired 

D. Exhausted 

 

10. He won a gold __________ at  the Athens Olympics. 

A. Medal 

B. Prize 

C. Present 

D. Title 

 

11. Max is _________ than Holly. 

A. The tallest 

B. Taller 

C. Taler 

D. The talest 

 

12. She ____________ by the window now. 

A. Sits 

B. Sat 

C. Was sitting 

D. Is sitting 

 

13. He _________ his  room yesterday. 

A. Tidied 

B. Tidyed 

C. Tidyied 

D. Tidies 

 

14. We _________a fantastic concert at our house two days ago. 

A. Haved 

B. Had 

C. Have 

D. Has 

 

15. He _________ the nicest present for her sister two hours ago. 

A. Buyed 

B. Bought 

C. Buys 

D. Buy 

 

Read the following text and answer the questions. 

Scientists who study rocks are called geologists. It is the dream of geologists around the world to find 

out new things about the past. Scientists were very surprised when this happened  to a young girl in 



England. Daisy Morris, now 10, was walking on a beach with her family. Suddenly, she saw some 

black bones sticking out of the sand. She knew it was a fossil and so she dug it out and showed  her 

family. She was only five years old at that time and she was very interested in fossils. Her family took 

the fossil to a geologist called Mr. Simpson.Scientists then studied it for five years. Then, in 2013, they 

told the world that Daisy’s fossil was of a flying dinosaur. In fact, it was a flying dinosaur  that no one 

knew it existed before, so the dinosaur did not have a name. The scientists decided to call it Daisy 

Morris Flying Dinosaur and discovered that it was 250 million years old. Daisy’s dinosaur  is now in 

the Natural History Museum in London. 

16. What did Daisy find on the beach? 

A. Some black bones 

B. A 500 million year old dinosaur 

C. A puppy 

D. A cat 

 

17. After studying it, the scientists decided that it was __________ 

A. A walking dinosaur 

B. A running dinosaur 

C. A T- REX 

D. A flying dinosaur 

 

18. The scientists decided to call the fossil Daisy because__________ 

A. Daisy had found it 

B. Daisy’s family had found it 

C. Daisy showed the scientists where to find it 

D. Daisy called a geologist to tell him what she had found 

 

19. The 250 million year old fossil can now be seen 

A. In a museum 

B. At the zoo 

C. In Daisy’s house 

D. In a laboratory 

 

20. Daisy was really ___________ about fossils. 

A. Passionate 

B. Fond 

C. Interested 

D. Keen 

 


