
6.  Descăzutul:  

a)  se  află  prin  adunare   b)  se  află  prin  scădere          

c)  este  numărul  care  se  scade    d)  este  rezultatul  scăderii

7. Dacă la un termen al unei sume se adună un număr,

suma:

a)  se  măreşte           b)  rămâne  neschimbată

c)  se  micşorează   d)  se  dublează

8.  Cele  mai  multe  zile  sunt:  

a)  într-o  lună b)  într-un  an

c)  în  trei  săptămâni     d)  într-o  jumătate  de  an  

9. Pentru  a  numerota  cele  20  de  foi  ale  unui  

caiet,  Florin  are  nevoie  de:

a)  20  de  cifre b)  40   de  cifre  

c)  69 de  cifre    d)  71  de  cifre

10.  Trăieşte pe uscat, pe apă şi în aer:  

a)     b)     c)       d)  

11.  Iarna  vine  mai  repede:  

a)  la  Bucureşti b)  la  munte

c)  la  câmpie      d)  în  Delta  Dunării
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TESTUL Nr. 2

1. „Parale“  are  sensul  de:

a) bogăţie b) linii  drepte c) bunăstare       d)  bani

2. Cuvintele  scrise  corect  sunt  în  varianta:

a) se  înbulzeşte,  eftin,  cox

b) înnegurat,  ieşire,  cocs

c) înntuneric,  greşală,  bucureşti

d) mihai,  succes,  înoadă

3.  Florina  are  de  scris  o  naraţiune,  adică:

a) un  dialog b)  o  povestire  

c) un  cântec d)  o  poezie

4. Citind  fragmentul  „În  sfârşit,  după  ce  m-au  lăsat  câinii

lui  Trăsnea  în  pace […]  am  sărit  în  răspintenele  unui  drum; 

de  acolo  în  grădină  la  noi,  şi  atunci  mi  s-a  părut  că  mă  aflu 

în  sânul  lui  Dumnezeu.“  îl  recunoaştem  pe: 

 a) Ionel b) Coretti

c) Nică d) Baruţu

5. Nu  face  parte  din  aceeaşi  familie  de  cuvinte:

a) blândeţe b) a  îmblânzi

c) bucurie d) neîmblânzit

6



6. Descăzutul:

a) se  află  prin  adunare b) se  află  prin  scădere

c) este  numărul  care  se  scade    d)  este  rezultatul  scăderii

7. Dacă  la  un  termen  al  unei  sume  se  adună  un  număr,

suma:

a) se  măreşte  b) rămâne  neschimbată

c) se  micşorează d) se  dublează

8.  Cele  mai  multe  zile  sunt:

a) într-o  lună b) într-un  an

c) în  trei  săptămâni d) într-o  jumătate  de  an

9. Pentru  a  numerota  cele  20  de  foi  ale  unui

caiet,  Florin  are  nevoie  de:

a) 20  de  cifre b) 40   de  cifre

c) 69 de  cifre d) 71  de  cifre

10.  Trăieşte pe uscat, pe apă şi în aer:

a)     b)              c)                    d)  

11.  Iarna  vine  mai  repede:

a) la  Bucureşti b) la  munte

c) la  câmpie d) în  Delta  Dunării
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TESTUL Nr. 2

1. „Parale“  are  sensul  de:  

a)  bogăţie          b) linii  drepte         c)  bunăstare       d) bani  

2. Cuvintele  scrise  corect  sunt  în  varianta:                              

a)  se  înbulzeşte,  eftin,  cox      

b)  înnegurat,  ieşire,  cocs        

c) înntuneric,  greşală,  bucureşti    

d)  mihai,  succes,  înoadă                                                          

3.  Florina  are  de  scris  o  naraţiune,  adică:

a)  un  dialog   b)  o  povestire  

c)  un  cântec     d)  o  poezie

4. Citind fragmentul  „În  sfârşit,  după  ce  m-au  lăsat  câinii 

lui Trăsnea în pace […] am sărit în răspintenele unui drum; 

de  acolo  în  grădină  la  noi,  şi  atunci  mi  s-a  părut  că  mă aflu

în  sânul  lui  Dumnezeu.“  îl  recunoaştem  pe: 

a)  Ionel     b)  Coretti       

c)  Nică     d)  Baruţu  

5.  Nu  face  parte  din  aceeaşi  familie  de  cuvinte:

a)  blândeţe       b)  a  îmblânzi      

c)  bucurie        d)  neîmblânzit

10



18.  Din linii orizontale, verticale, oblice putem desena:

a)  fulgii de zăpadă b) corpul omului de zăpadă

c)   ochelarii de înot d)  soarele

19.  Este  un  cântec  dedicat  primăverii:

a)  „Deşteaptă-te,  române!“  

b) „Vine,  vine,  primăvara“  

c)  „Limba  românească“      

d)  „Balada  unui  greier  mic“      

20. Jocul  cu  mingea  aruncată  la  coş  se  numeşte:

a)  tenis         b)  baschet

c)  golf     d)  fotbal

13

12.  Stratul  de  aer  din  jurul  Pământului  formează:

a) biosfera       b)  Terra c) atmosfera        d)  hidrosfera

13. Se  mândreşte  că  este  una  dintre  cele  mai  „bătrâne“

plante  (în  vârstă  de  3 500  de  ani):

a) cireşul b) sequoia c) nufărul d) salcia

14.  Botezul  Domnului  se  sărbătoreşte:

a) de  Bobotează b) de  Sfântul  Ion

c) de  Crăciun d) de  Paşte

15.  Nu  putem  reprezenta  un  curcubeu  cu:
               

a) acuarele/tempera/creioane  colorate

b) nonculori

c) plastilină

d) iniţialele  culorilor  din  curcubeu  scrise  de  stiloul  cel  nou

16.  Mergem  cu  „Bună  dimineaţa  la  Moş  Ajun“:

a) în  ziua  de  Crăciun b) în  Ajunul  Crăciunului

c) de  Anul  Nou d) de  Paşte

17.  Batista  trebuie  purtată:

a) doar  la  şcoală b) când  îţi  aminteşte  mama

c) când  eşti  în  vizită d) permanent
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18.  Din  linii  orizontale,  verticale,  oblice  putem  desena:

a) fulgii  de  zăpadă b) corpul  omului  de  zăpadă

c) ochelarii  de  înot d) soarele

19.  Este  un  cântec  dedicat  primăverii:

a) „Deşteaptă-te,  române!“

b)  „Vine,  vine,  primăvara“

c) „Limba  românească“

d)  „Balada  unui  greier  mic“

20. Jocul  cu  mingea  aruncată  la  coş  se  numeşte:

a) tenis b) baschet

c) golf d) fotbal
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12.  Stratul de aer din jurul Pământului formează:

a)  biosfera b)  Terra c)  atmosfera d)  hidrosfera 

13. Se mândreşte că este una dintre cele mai „bătrâne“ 

plante  (în  vârstă  de  3 500  de  ani):

a)  cireşul   b)  sequoia   c)  nufărul    d)  salcia

14.  Botezul  Domnului  se  sărbătoreşte:

a)  de  Bobotează     b)  de  Sfântul  Ion

c)  de  Crăciun d)  de  Paşte

15.  Nu putem reprezenta un curcubeu cu:    
                      

a)  acuarele/tempera/creioane colorate

b)  nonculori

c)  plastilină

d)  iniţialele culorilor din curcubeu scrise de stiloul cel nou

16.  Mergem  cu  „Bună  dimineaţa  la  Moş  Ajun“:

a)  în  ziua  de  Crăciun       b)  în  Ajunul  Crăciunului

c)  de  Anul  Nou d)  de  Paşte

17.  Batista  trebuie  purtată:

a)  doar  la  şcoală       b)  când  îţi  aminteşte  mama

c)  când  eşti  în  vizită          d)  permanent
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6.  În  imaginea  alăturată  sunt  două  coli  supra-

puse. Numărul  maxim  de  pătrate  este:

a)  5     b)  2

c)  6  d)  4

7. Dacă  se  adună  un  număr  cu  14  şi  apoi  se  dublează 

rezultatul,  se  obţine  40.  Numărul  iniţial  este:

a)  6   b)  14    c)  20        d)  26

8.  Florin  şi  Radu  au  rezolvat  24  de  probleme.  Dacă  Florin  

a  rezolvat  dublu  faţă  de  Radu,  Radu  a  lucrat:

a)  3  probleme   b)  6  probleme     

c)  8  probleme        d)  12  probleme

9.  Irina  are  cu  26  de  timbre  mai  multe  decât  Alina.  Dacă  îi  

dă  Alinei  8,  atunci  Irina  are:  

a)  mai  multe  cu  14   b)  mai  multe  cu  10

c)  mai  puţine  cu  18      d)  tot  atâtea  timbre

10.  Fasolea se înmulţeşte prin:

a)  rădăcină b)  tulpină

c)  seminţe d)  frunze

11.  Copiii au ales să meargă într-o excursie pe cea mai înaltă

formă de relief, adică:

a) în Delta Dunării b)  Câmpia Bărăganului

c)  Munţii Bucegi d)  Dealurile Istriţei
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TESTUL Nr. 3

1. Cuvântul  care  nu  are  un  sens  asemănător  cu  „mesaj“  este:

a) veste     b)  comunicare     c)  informaţie    d)  tăcere

2.  Despărţirea  corectă  în  silabe  a  cuvântului  „creion“  este:

a) cre-i-on b) cre-io-n

c) cre-ion d) crei-on

3.  În  textul  următor  „Ân  vară  Cxenia,  Anghela  şi  Petrace  a

fost  la  munte,  Au  loat  trenul  pînâ  la  sinaia,  Au  urcat  pe 

munte  cu  ruxacele  ân  spate.“  s-au  strecurat...  greşeli.

a) 15 b) 13 c) 11 d) 12

4.  Petre  Ispirescu  este  autorul  volumului:

a) „Fetiţa  cu  chibriturile“

b)  „Prâslea  cel  voinic  şi  merele  de  aur“

c) „Cartea  cu  jucării“

d)  „Amintiri  din  copilărie“

5. Personajul  care  strigă  „Ajutor!  Ajutor!  Se  îneacă Mar-

chizul  de  Carabas!“  este:

a) vulpea b) Motanul încălţat

c) Prâslea d) Bubico
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6.  În  imaginea  alăturată  sunt  două  coli  supra-

puse. Numărul  maxim  de  pătrate  este:

a) 5 b) 2

c) 6 d) 4

7. Dacă  se  adună  un  număr  cu  14  şi  apoi  se  dublează

rezultatul,  se  obţine  40.  Numărul  iniţial  este:

a) 6 b) 14 c) 20 d) 26

8.  Florin  şi  Radu  au  rezolvat  24  de  probleme.  Dacă  Florin

a  rezolvat  dublu  faţă  de  Radu,  Radu  a  lucrat:

a) 3  probleme b) 6  probleme

c) 8  probleme d) 12  probleme

9.  Irina  are  cu  26  de  timbre  mai  multe  decât  Alina.  Dacă  îi

dă  Alinei  8,  atunci  Irina  are:  

a) mai  multe  cu  14 b) mai  multe  cu  10

c) mai  puţine  cu  18 d) tot  atâtea  timbre

10.  Fasolea  se  înmulţeşte  prin:

a) rădăcină b) tulpină

c) seminţe d) frunze

11.  Copiii  au  ales  să  meargă  într-o  excursie  pe  cea  mai  înaltă

formă  de  relief,  adică:

a) în  Delta  Dunării b) Câmpia  Bărăganului

c) Munţii  Bucegi d) Dealurile  Istriţei
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TESTUL Nr. 3

1. Cuvântul care nu are un sens asemănător cu „mesaj“ este:

a)  veste     b)  comunicare   c)  informaţie   d)  tăcere

2.  Despărţirea  corectă  în  silabe  a  cuvântului  „creion“  este:

a)  cre-i-on       b)  cre-io-n         

c)  cre-ion      d)  crei-on

3.  În  textul  următor  „Ân  vară  Cxenia,  Anghela  şi  Petrace  a  

fost  la  munte,  Au  loat  trenul  pînâ  la  sinaia,  Au  urcat  pe  

munte  cu  ruxacele  ân  spate.“  s-au  strecurat...  greşeli.

a) 15           b)  13       c)  11       d)  12

4.  Petre  Ispirescu  este  autorul  volumului:

a)  „Fetiţa  cu  chibriturile“  

b)  „Prâslea  cel  voinic  şi  merele  de  aur“      

c)  „Cartea  cu  jucării“          

d)  „Amintiri  din  copilărie“

5. Personajul  care  strigă  „Ajutor!  Ajutor!  Se  îneacă Mar-

chizul  de  Carabas!“  este:

a)  vulpea     b)  Motanul încălţat     

c)  Prâslea     d)  Bubico
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17. O  pasăre  care  consumă  zilnic  7  kg  de  lucernă,  ca  vacile,  

este:

a)           b)         c)         d)

18.  Dacă  eşti  băiat  şi  te  întâlneşti  cu  o  fată:

a)  saluţi  tu  primul  

b) aştepţi  ca  fata  să  te  salute    

c)  te  prefaci  că  nu  o  vezi      

d) salută  fata  întâi                  

19.  O  echipă  de  fotbal  este  formată  din:  

a)  7  jucători       b)  10  jucători

c)  11  jucători             d)  15  jucători  

20.  Pata  de  culoare  ce  nu  se  poate  obţine  folosind  

şi  roşu  este:  

a)           b)         c)           d)  

17

12. Aurel  Vlaicu  a  construit:

a)  o  navă  cosmică         b) un  aparat  de  zbor

c) un  vapor d) un  tren

13. La  câmpie  se  cultivă  pe  mari  întinderi:

a) cereale b) copaci

c) legume d) stuf  şi  papură

14.  Din  ziua  de  Paşte,  timp  de  40  de  zile,  creştinii  salută

astfel:

a) „Hristos  s-a  înălţat!“     b)  „Bună  dimineaţa!“

c) „Hristos  a  înviat!“ d) „Sărut  mâna!“

15. Laura  a  udat,  timp  de  două  luni,  zi  de  zi  muşcata  din

fereastră.  Într-o  zi  floarea:  

a) a  făcut  flori  în  cinci  culori       b)  a  făcut  fructe

c) a  degerat d) a  murit

16. Râul  în  care  se  scălda  vara  Nică  era:

a) Buzăul b) Ozana c) Prutul d) Siretul
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17.  O  pasăre  care  consumă  zilnic  7  kg  de  lucernă,  ca  vacile,

este:

a)               b)              c)                d)

18.  Dacă  eşti  băiat  şi  te  întâlneşti  cu  o  fată:

a) saluţi  tu  primul

b)  aştepţi  ca  fata  să  te  salute

c) te  prefaci  că  nu  o  vezi

d)  salută  fata  întâi

19. O  echipă  de  fotbal  este  formată  din:

a) 7  jucători b) 10  jucători

c) 11  jucători d) 15  jucători

20.    Pata  de  culoare  ce  nu  se  poate  obţine  folosind 

şi  roşu  este:  

a)           b)            c)              d)  
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12. Aurel  Vlaicu  a  construit:

a)  o  navă  cosmică         b)  un  aparat  de  zbor 

c)  un  vapor  d)  un  tren

13. La  câmpie  se  cultivă  pe  mari  întinderi:  

a)  cereale     b)  copaci    

c)  legume    d)  stuf  şi  papură  

14.  Din  ziua  de  Paşte,  timp  de  40  de  zile,  creştinii  salută  

astfel:

a)  „Hristos  s-a  înălţat!“     b)  „Bună  dimineaţa!“        

c)  „Hristos  a  înviat!“       d)  „Sărut  mâna!“

15.  Laura a udat, timp de două luni, zi de zi muşcata din

fereastră. Într-o zi floarea:  

a)  a făcut flori în cinci culori b)  a făcut fructe

c)  a degerat d)  a murit

16. Râul  în  care  se  scălda  vara  Nică  era:

a)  Buzăul   b)  Ozana    c)  Prutul           d)  Siretul
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