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LIMBA SI LITERATURA ROMANA
Citește cu atenție următorul text :
Când se lumină de ziuă, Făt-Frumos vede că șirul munților dă într-o mare verde și întinsă, ce
trăiește în mii de valuri senine, strălucite, care treieră aria mării încet și melodios, până unde ochiul se
pierde în albastrul cerului și în verdele mării. În capătul șirului de munți, drept asupra mării, se oglindea
în fundul ei o măreață stâncă de granit, din care răsărea ca un cuib alb o cetate frumoasă, care, de albă ce
era, părea poleită cu argint. Din zidurile arcate răsăreau ferestre strălucite, iar dintr-o fereastră deschisă
se zărea, printre oale de flori, un cap de fată, oacheș și visător, ca o noapte de vară. Era fata Genarului.
— Bine-ai venit, Făt-Frumos, zise ea, sărind de la fereastră și deschizând porțile mărețului castel,
unde ea locuia singură ca un geniu într-un pustiu, astă-noapte mi se părea că vorbesc c-o stea, și steaua
mi-a spus că vii din partea împăratului ce mă iubește.
În sala cea mare a castelului, în cenușa vetrei, veghea un motan cu șapte capete, care când urla
dintr-un cap s-auzea cale de-o zi, iar când urla din câte șapte, s-auzea cale de șapte zile. Genarul, pierdut
în sălbatecele sale vânători, se depărtase cale de-o zi.
Făt-Frumos luă fata în brațe și punând-o pe cal, zburau amândoi prin pustiul lungului mării ca
două abia văzute închegări ale văzduhului.
Dar Genarul, om nalt și puternic, avea un cal năzdrăvan cu două inimi. Motanul din castel mieună
dintr-un cap, iar calul Genarului necheză cu vocea lui de bronz.
— Ce e? îl întrebă Genarul pe calul năzdrăvan. Ți s-a urât cu binele?
— Nu mi s-a urât mie cu binele, ci de tine-i rău. Făt-Frumos ți-a furat fata.
— Trebuie să ne grăbim mult ca să-i ajungem?
— Să ne grăbim și nu prea, pentru că-i putem ajunge.
Genarul încălecă și zbură ca spaima cea bătrână în urma fugiților. În curând îi și ajunse. Să se
bată cu el Făt-Frumos nu putea, pentru că Genarul era creștin și puterea lui nu era în duhurile
întunericului, ci în Dumnezeu.
Făt-Frumos din lacrimă, de Mihai Eminescu

1. Personajele care participă la acţiune sunt:
A. Făt-Frumos, Genarul, fata;
B. Făt-Frumos, Genarul, fata, motanul;
C. Făt-Frumos, Genarul, fata, motanul, calul lui Făt –Frumos, calul Genarului;
D. Făt-Frumos, Genarul, fata, motanul, calul, castelul.
2. Motanul cu şapte capete se află:
A. pe malul mării;
B. în gradină;
C. în sala cea mare a palatului;
D. la vȃnătoare.
3. Fata Genarului aflase de sosirea lui Făt-Frumos de la:
A. motan;
B. o stea;
C. tatăl ei;
D. împărat.
4. Care este sentimentul pe care fata îl are faţă de Făt-Frumos:
A. de bucurie;
B. de tristeţe;
C. de indiferenţă ;
D. de ură.
5. În fragmentul citat, Genarul:
A. reprezintă forţele răului;
B. se răzbună pe Făt- Frumos, pentru că i-a furat fata;
C. îl provoacă pe Făt-Frumos la duel;
D. îi ajunge din urmă pe fugari datorită calului său năzdrăvan.
6. Cuvȃntul năzdrăvan se desparte corect în silabe:
A. năz-dră-van;
B. nă-zdră-van;
C. năz-drăvan;
D. năzdră-van.
7. Cuvȃntul cu sens asemănător verbului veghea în text este:
A. dormea;
B. lenevea;
C. păzea;
D. se juca.
8. Cuvȃntul cu sens opus adjectivului puternic este :
A. mic;
B. slab;
C. măreţ;
D. fioros.
9. În secvenţa răsărea ca un cuib alb o cetate frumoasă, care, de albă ce era, părea poleită cu argint
există:
A. patru adjective;

B. trei adjective;
C. cinci adjective;
D. doua adjective.
10. În secvenţa astă-noapte mi se părea că vorbesc c-o stea, (...) există:
A. trei verbe;
B. un verb;
C. niciun verb;
D. două verbe.
11. Secvenţa În curând îi și ajunse. este:
A. propoziţie simplă;
B. propoziţie dezvoltată;
C. un enunţ cu subiectul exprimat prin pronume personal;
D. un enunţ cu două propoziţii.
12. În propoziţia Din zidurile arcate răsăreau ferestre strălucite verbul este la timpul:
A. prezent;
B. nedefinit;
C. viitor;
D. trecut.
13. În fragmentul În sala cea mare a castelului, (...) veghea un motan există, în ordine:
A. subiect, parte secundară de propoziţie, parte secundară ,predicat, parte secundară;
B. parte secundară de propoziţie, parte secundară de propozitie, predicat, parte secundara de
propozitie, ,subiect;
C. subiect, predicat, parte secundară de propoziţie, parte secundară de propoziţie, parte secundară
de propoziţie;
D. parte secundară de propoziţie, parte secundară de propoziţie, parte secundară de propoziţie,
predicat, subiect.
14. În secvenţa — Să ne grăbim și nu prea, pentru că-i putem ajunge cuvȃntul i este:
A. numeral cardinal;
B. substantiv comun;
C. pronume personal;
D. verb predicativ.
15. În secvenţa (...) zise ea, sărind de la fereastră (...) cuvȃntul subliniat este :
A. predicat exprimat prin verb;
B. subiect exprimat prin substaniv;
C. o parte secundară de propoziţie, exprimată prin substantiv;
D. o parte secundară de propoziţie, exprimată prin adjectiv.
16. Propoziţia dezvoltată (...) îl întrebă Genarul pe calul năzdrăvan. devine propoziţie simplă în varianta :
A. Întrebă Genarul.
B. Îl întrebă.
C. Genarul întrebă calul.

D. Îl întrebă pe cal.
17. Rolul cratimei din structura c-o stea este de a înlocui:
A. vocala u ;
B. vocala e;
C. vocala ă ;
D. vocala î.
18. În propoziţia șirul munților dă într-o mare verde (...) subiectul este:
A. simplu, exprimat printr-un substantiv comun, la genul masculin, numărul plural;
B. simplu, exprimat printr-un substantiv comun, la genul neutru, numărul singular;
C. multiplu, exprimat prin substantive comune, la genul masculin, numărul plural;
D. neexprimat.
19. În propoziţia Ți s-a urât cu binele? cuvȃntul subliniat este :
A. subiect exprimat prin pronume personal propriu-zis;
B. parte secundară de propoziţie, exprimată prin pronume personal propriu-zis;
C. parte secundară de propoziţie, exprimată prin pronume personal de politeţe;
D. parte principală de propoziţie, exprimată prin verb.
20. În enunţul Făt-Frumos luă fata în brațe și (...) zburau amândoi prin pustiul lungului mării ca două
abia văzute închegări ale văzduhului. există:
A. o propoziţie ;
B. două propoziţii;
C. trei propoziţii;
D. patru propoziţii.
MATEMATICA

1. Rezultatul calculului: 1+2+3+4 este:
A) 9
B) 7
C) 10

D) 11

2. Rezultatul calculului: 7+22:2 este:
A) 18
B) 14
C) 15

D)19

3. Numarul cu 17 mai mare decat dublul lui 8 este:
A) 25
B) 33
C) 21
D) 42
4. Daca scazatorul este 15 si diferenta este 29 atunci descazutul este:
A) 43
B) 14
C) 29
D) 44
5. Cel mai mare numar impar format din patru cifre diferite este:
A) 9876
B) 9999
C) 9753

D) 9875

6. Suma a doua numere este 50, iar unul este cu 10 mai mare decat celalalt. Cel mai mic dintre numere este:
A) 20
B) 30
C) 25
D) 10
7. Intr-o urna sunt 70 bile, 21 sunt rosii, cu 10 mai multe sunt galbene, restul sunt verzi. Numarul bilelor

verzi este:
A) 39

B) 28

C) 18

D) 8

8. Numarul care impartit la 8 da catul 7 si restul 5 este:
A) 56
B) 51
C) 20
D) 61
9. Suma dintre un numar si jumatatea lui este 45. Dublul numarului este:
A) 30
B) 60
C) 90
D) 15
10. Diferenta a doua numere este 82. Impartind primul la al doilea obtinem catul 5 si restul 2. Al doilea
numar este:
A) 102
B) 42
C) 20
D) 40
11. Numarul a din relatia: 3 x a + 4=55 este:
A) 17
B) 59
C) 51

D) 27

12. O florareasa are 10 buchete, unele cu 5 fire, celelalte cu 3 fire. Ea are in total 38 de fire. Numarul
buchetelor cu 5 fire este:
A) 5
B) 6
C) 4
D) 9
13. Intr-o urna sunt 15 bile albe si 19 bile negre. Cel mai mic numar de bile care trebuie sa-l extrag pentru a
fi sigur ca am cel putin o bila alba este:
A) 16
B) 20
C) 19
D) 34
14. Suma numerelor care impartite la 5 dau catul 4 este:
A) 135
B) 20
C) 41
D) 110
15. Mama si fiul au impreuna 49 ani. Cand fiul avea 3 ani, mama avea 30. Varsta fiului in prezent este:
A) 11
B) 38
C) 3
D) 12
16. Fie sirul: 1, 2, 3, 5, 8, 13… Urmatorul termen din sir este:
A) 22
B) 18
C) 19
D) 21
17. Fie sirul: 3, a, 12, 24, 48. Valoarea lui a este:
A) 4
B) 10
C) 6

D) 8

18. Pe o distanta de 10 metri se pun stalpi din metru in metru. Numarul stalpilor este:
A) 10
B) 9
C) 8
D) 11
19. Un film dureaza 2 ore si 15 minute. Vlad a inceput sa se uite la film la ora 10 si 45 minute. Cand s-a
terminat filmul ceasul arata ora:
A) 12:00
B) 11:50
C) 12:50
D) 13:00
20. Un melc a inceput sa urce marti un stalp de 8 metri. El urca ziua 3 metri, iar noaptea alunca 2 metri.
Ziua in care ajunge in varf este:
A) marti
B) miercuri C) joi
D) duminica

LIMBA ENGLEZA
1. Circle the right form of the plural for “foot”.
A. foots
B. feet
C. feets
D. footed
2. Circle the correct option: My sister…….like computer games.
A. doesn’t
B. don’t
C. really
D. do
3. What means “his heart is not in it”?
A. not relaxed
B. not interested about
C. upset
D. very depressed
4. Complete the sentence with the right preposition: Bye! See you……..Sunday.
A. at
B. on
C. in
D. under
5. My uncle is my……
A. father’s daughter
B. father’s brother
C. brother’s father
D. uncle’s son
6. Circle the right option to complete the sentence: She……next to Emma.
A. doesn’t sit
B. doesn’t sat
C. didn’t sits
D. didn’t
7. What is the synonym for “ big”?
A. tiny
B. impatient
C. colossal
D. incoherent
8. Complete the sentence with the correct form of “have to”: My brother……wear a uniform.
A. have to
B. must

C. has to
D. will
9. What is the opposite of honest?
A. onestly
B. unhonest
C. inhonest
D. dishonest
10. What is the past simple of “spot”?
A. spots
B. spoted
C. spotted
D. spot
11. Rewrite the sentence using the past simple. He buys a house in Manchester.
A. He buyed a house in Manchester.
B. He buyd a house in Manchester.
C. He bought a house in Manchester
D. He buys a house in Manchester.
12. Circle the past tense form of “read”
A. red
B. readed
C. read
D. reads
13. Complete the sentence: There are ……apples on the table.
A. some
B. any
C. little
D. much
14. Complete the sentence with the right article: I want to play…..football.
A. no article
B. the
C. a
D. an
15. Complete the sentence with the right tense: I……..(see) the film three times.
A. saw
B. had seen
C. have seen
D. see
16. A small animal with legs and often with wings is an….
A. bat
B. insect
C. worm
D. jellyfish

17. A very soft wet earth is…..
A. dust
B. ground
C. water
D. mud
18. Match the word “badly” - with one of the following words to make compound adjectives:
A. tempered
B. working
C. written
D. known
19. What is the adjective of “cloud”?
A. clouded
B. cloudly
C. clouds
D. cloudy
20. Complete the sentence: The Pacific is……than the Atlantic Ocean.
A. widest
B. wider
C. wide
D. wided

