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TESTUL 1 
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:  
În dimineaţa aceea, Olga s-a purtat din cale-afară de urât. A zăbo-

vit în pat până târziu, iar când bunica a încercat s-o trezească, a bătut 
din picior şi a ţipat cu o voce piţigăiată şi respingătoare: 

– Lasă-mă în pace! Ce te ţii de capul meu?
– Olga! repetă bunica. Să ştii că întârzii la şcoală!
Vocea bunicii era calmă şi blândă, fiindcă toate bunicile sunt 

foarte blânde. Ele îşi iubesc atât de mult nepoţeii, încât nu se supără nici 
măcar atunci când fetiţele răsfăţate le spun fel de fel de obrăznicii. 

– Iar ai citit în pat până târziu – se văicări bunica, ridicând de jos o carte pe coperta căreia sta scris:
„Poveşti“. Poftim! Cred şi eu că ţi-i somn! 

Olga se aşeză pe pat, bălăbănindu-şi picioarele desculţe. Se uita chiorâş la bunică-sa, privind-o cu 
un singur ochi, fiindcă pe celălalt îl mai ţinea încă închis. 

– Vai, ce rea eşti, bunico! Niciodată nu mă laşi să dorm în voie!
Rochia Olgăi se tăvălea sub pat. Un pantof, după îndelungate cercetări, a fost descoperit sub 

dulapul cu cărţi. Apoi, când bunica îi împletea cosiţele, Olga se răsucea pe scaun şi striga mereu: „Au, 
mă doare!“, deşi în realitate nu o durea câtuşi de puţin. Iar după ce îşi luă gustarea, Olga nu reuşi să-şi 
găsească nici cărţile, nici caietele. 

– Ieri le-am pus aici pe masă. Ce-ai făcut cu ele? Pe unde le-ai rătăcit? bombănea fetiţa, bătând din picior.
Bunica răspunse calmă: 
– Eu nu-mi rătăcesc niciodată lucrurile. Ai grijă şi pune-le şi tu la locul lor!
– Ba nu, ba nu! strigă Olga. Întotdeauna îmi pun lucrurile în ordine! Tu mi-ai ascuns cărţile!...

Dinadins!... 
La auzul ultimelor cuvinte, până şi bunica îşi pierdu cu desăvârşire răbdarea. O privi pe Olga şi 

zise, ridicând tonul: 
– Neruşinato! Ei, stai tu! Îndată ce tata şi mama se vor întoarce de la lucru, le spun eu tot!
Ameninţarea îşi făcu efectul, deoarece Olga ştia de frica părinţilor săi. Bodogăni doar: „Ei, şi?“, se 

bosumflă şi se vârî sub pat. Bineînţeles, cărţile nu erau acolo. Nu erau nici în baie, nici în bucătărie. Nu 
se ştie câtă vreme le-ar mai fi căutat, dacă bunica n-ar fi aruncat o privire în servieta Olgăi. 

– Vezi cât eşti de distrată, Olga? Cu mâna ta le-ai pus aseară în servietă! Zău, tare aş vrea să te vezi
o dată cu ochii altuia! N-ai idee cât de ruşine ţi-ar fi!

Olga se simţi totuşi ruşinată pentru vorbele spuse bunicii. O sărută pe bătrână pe obraz, îşi luă 
servieta şi se duse în antreu să-şi pună paltonul. 

În ziua aceea, la şcoală, Olga s-a certat cu prietenele ei, iar la întoarcere, găsind lumina stinsă pe 
scară, a rugat-o pe bunica să-i descuie, fiindcă îi era frică de întuneric. Plictisită, fetiţa luă apoi o carte 
ilustrată de poveşti, s-o răsfoiască. Una din poze îi atrase atenţia, fiindcă înfăţişa un oraş neobişnuit cu 
clădiri multicolore, fiecare dintre ele cu un turn în vârf. Chiar când se gândea ce mult i-ar plăcea să se 
plimbe pe acolo, i se păru că aude un zgomot în antreu. Fugi să tragă cu urechea, dar nu se mai auzea 
nimic. „Pesemne că mi s-a părut“ – îşi zise Olga. Aruncând apoi o privire în oglindă, începu să pozeze în 
faţa ei. Şi dintr-o dată i se păru... 

LIMBA ROMANĂˆ
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Nu! Nu era cu putinţă! Încordându-şi auzul, Olga lovi cu tocurile pantofilor în podea, şi de astă 
dată auzi cât se poate de limpede cum în adâncul oglinzii îi răspunse ecoul, ca 
un sunet îndepărtat şi cristalin. Da, ecoul răspundea din oglindă... 

Totul era atât de ciudat, încât Olga rămase mută şi nemişcată, ţinându-şi 
larg deschişi ochii mari şi albaştri. Apoi, în liniştea deplină ce se lăsase în jur, 
auzi cum cineva oftează prelung şi trist. I se făcu frică. Mai aşteptă un minut şi 
întrebă cu glas stins: 

– Cine oftează?
– Eu – răspunse o voce melodioasă ca un clinchet de clopoţel.
– Care eu? întrebă Olga, simţind că inima îi bate cu putere.
– Eu, oglinda – răsună din nou vocea.
Olga se dădu brusc înapoi şi zise după o scurtă pauză: 
– Ştiu că obiectele nu pot vorbi...
– Aşa e. Dar închipuie-ţi că te afli într-o lume de poveşti – răspunse vocea.
– Orice mi-aş închipui, totul e foarte straniu. Mi-e... mi-e teamă de tine, oglindă!
– Foarte rău, fetiţo... Sunt cea mai blajină oglindă fermecată. N-o să-ţi fac niciun rău. Nu-i aşa că

sunt frumoasă? Doar îţi place să te uiţi în cristalul meu! 
– Adevărat – zise Olga, prinzând curaj şi făcând un pas spre oglindă.
Vocea continuă să vorbească: 
– Bunica ta spune adeseori că ar vrea să te vezi cu ochii altuia...
– Şi e cu putinţă? se miră Olga.
– Bineînţeles că e cu putinţă, dar pentru asta trebuie să treci de partea cealaltă a oglinzii.
– Ah, ce interesant! exclamă Olga. Dă-mi voie, te rog, să trec de partea cealaltă.
Urmă o clipă de tăcere. Se părea că oglinda stă pe gânduri.  
– Din pricina caracterului tău – se auzi din nou vocea aceea ca un clinchet de clopoţel – e destul

de primejdios să treci de partea cealaltă a oglinzii. 
– Am un caracter atât de urât?
În liniştea odăii răsună iarăşi un oftat prelung şi trist: 
– Cum să-ţi spun... Fără îndoială că eşti o fată bună... Ai nişte ochi plini de bunătate, înseamnă că şi

sufletul ţi-i la fel. Dar ai unele mici defecte care într-un moment greu pot deveni piedici serioase în calea ta! 
 (fragment adaptat după „Împărăţia oglinzilor strâmbe“ de V. Gubarev) 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
Care sunt personajele din textul de mai sus? 
A. Olga şi prietena ei  B. Olga şi bunica  C. bunica, oglinda şi Olga  D. fetiţa şi oglinda 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
De ce a ţipat fetiţa la bunica ei, dimineaţa?  
A. A visat urât şi nu şi-a dat seama că e bunica.   C. Se grăbea să plece la şcoală. 
B. Fetiţa s-a supărat deoarece bunica a vrut s-o trezească.   D. Nu terminase de scris temele. 

 Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  
Unde era rochia Olgăi?  
A. sub pat  B. sub dulapul cu cărţi              C. pe masă  D. în servietă 
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Marchează cu X răspunsul corespunzător.  
Cum a reacţionat bunica atunci când fetiţa a acuzat-o că i-a ascuns dinadins cărţile?  
A. Bunica i-a împletit cosiţele, să o consoleze.  
B. Bunica şi-a pierdut cu desăvârşire răbdarea.  
C. Bunica a plecat să prepare micul dejun.  
D. Bunica i-a dat cărţile din servietă.  

 Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  
În ce loc misterios şi-a găsit Olga cărţile şi caietele?  
A. pe masă  B. în bibliotecă  C. în servietă D. sub dulap 

 Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  
Ce crede oglinda despre caracterul fetei?  
A. că are în ochi răutate  C. că e o fată bună, dar are mici defecte 
B. că nu-i place nimănui D. că nu se poate corecta 

Scrie continuarea enunțului pe rândurile următoare. 
Deşi Olga era convinsă că obiectele nu pot vorbi, oglinda i-a spus fetiţei să-şi imagineze...  

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... . 

Citește propozițiile de mai jos, referitoare la evenimentele din poveste. 

1. Bunica îşi pierde răbdarea şi o ceartă pe nepoţica ei nerespectuoasă.
2. Într-o dimineaţă, Olga s-a purtat foarte urât cu bunica ei.
3. Olga vorbeşte cu vocea misterioasă şi o roagă s-o lase să treacă de partea cealaltă a oglinzii.
4. La început, bunica a fost răbdătoare şi a ajutat-o să se pregătească pentru şcoală.
5. Fetiţei i se pare că îi răspunde ecoul din oglindă.
Încercuiește litera corespunzătoare ordinii corecte a evenimentelor. 
A. 5 2 3 4 1   B. 5 2 4 3 1 C. 2 1 4 5 3 D. 2 4 1 5 3 

Completează spaţiile cu informaţii din textul dat: 

A. Când bunica a încercat să o trezească, ...................................................................................... . 

B. Un pantof a fost descoperit cu greu după ................................................................................. . 

C. Olga ştia numai de frica ........................................................................................................... . 

D. În ziua aceea, la şcoală, Olga s-a certat cu ................................................................................ . 

 Potriveşte în dreptul fiecărui element însuşirea potrivită, aleasă din text: 

A. Vocea fetiţei, la trezirea sa 1. plini de bunătate
B. Vocea oglinzii 2. calmă şi blândă
C. Vocea bunicii 3. piţigăiată şi respingătoare
D. Ochii fetiţei 4. melodioasă ca un clinchet de clopoţel
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I-aș răspunde imediat, pentru că…………. 
…………………………………………
………………………………………… 

Nu i-aș răspunde, pentru că……………… 
…………………………………………
………………………………………… 

 Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
Ce dovedeşte, în fragmentul dat, comportarea fetiţei faţă de bunica ei, la trezire?  
A. dragoste, respect C. proastă creştere, lipsă de respect 
B. răsfăţ, dragoste D. curiozitate, lipsă de respect 

 Completează propoziţiile pentru a alcătui portretul bunicii. 
A. Vocea bunicii era ................................ şi ................................... . 
B. Bătrâna nu se supăra nici măcar atunci când fetiţa cea .............................. spunea fel de fel de 

................................ . 
C. Deşi a certat-o când a fost acuzată pe nedrept, bunica a aruncat totuşi o privire în .................... 

................................ .  
D. Nepoata ei s-a simţit ruşinată că i-a vorbit urât şi .................................................................... . 

 Alege cuvântul care descrie exact starea fetiţei când a auzit oftatul prelung şi trist din oglindă: 
A. emoţie  B. frică  C. entuziasm   D. nepăsare 

 Alege una dintre variante, apoi scrie un motiv pentru a-ți argumenta alegerea. 
Ce ai face tu în locul fetei: ai vorbi cu oglinda? 

 
 

 Realizează un portret scris al fetiței, într-un text de 10-12 rânduri. 
În compunerea ta, vei respecta următoarele cerințe:  

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Felicitări, ai ajuns la sfârşitul testului! Mulţumim pentru participare! 

– vei preciza acele „mici defecte“ care i-ar 
putea deveni fetiței piedici în viitor; 
– îi vei prezenta și calitățile; 
– vei avea grijă la scrierea corectă și la 
aranjarea textului în pagină. 
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Încercuiește litera corespunzătoare valorii găsite. 

Încercuiește litera din dreptul șirului scris corect. 

Încercuiește litera corespunzătoare propoziției false. 

Încercuiește litera corespunzătoare acestui număr scris cu cifre arabe. 

TESTUL 1 
Alexandru, vărul lui Luca, lucrează într-un supermarket. Vizitându-și vărul la serviciu, băiatul 

a văzut cum se desfășoară activitatea în acest tip de magazin. 
Rezolvă, împreună cu Luca, cerințele următoare! 
Succes! 

 

Luca a aflat de la Alexandru că, luna trecută, supermarketul a avut douăzeci de mii două 
sute doi clienți.  

           
 

A. 202 220 B. 20 202 C. 2 220 202 D. 2 020   
Astăzi, la magazin, într-o oră s-au încasat în total 7 382 de lei. Rotunjește acest număr la 

ordinul sutelor. 
         

A. 7 000 B. 7 380 C. 7 300 D. 7 400 
În această dimineață, la raionul de produse electronice s-au vândut 3 aparate. Luca a scris 

prețurile acestora cu cifre romane și apoi le-a așezat în ordine descrescătoare. 
         
 

A. CMI, DLV, CCX  C. CCX, DLV, CMI 
B. DLV, CMI, CCX      D. CMI, CCX, DLV 

Colegii lui Luca, Aura, Alina, Florin și Dorina, au cumpărat de la supermarket cărțile tre-
cute în tabelul de mai jos: 

Carte 
cumpărată 

 Copil 

„Amintiri din 
copilărie“ 

de Ion Creangă 

„Poezii“ de 
Mihai Eminescu

„Fram, ursul polar“ 
de Cezar Petrescu 

„Dumbrava minunată“
de Mihail Sadoveanu

Aura × × – ×
Alina – × – ×
Florin × × × –
Dorina × × – ×

A. Aura şi Dorina au cumpărat aceleaşi cărţi. 
B. Toţi copiii au cumpărat „Poezii“ de Mihai Eminescu. 
C. Fiecare copil a cumpărat 3 din cele 4 cărţi.  
D. Alina a cumpărat cele mai puţine cărţi.  

I. 
NUMERE. OPERATII MATEMATICE, 

MATEMATICĂ
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Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Pune semnul „×“ în căsuța corespunzătoare operației matematice 
prin care fetița calculează câți lei costă cele 3 cutii cu bomboane. 

Scrie, pe rândul următor, rezultatul obținut. 

Scrie, pe rândul următor, cele trei numere care lipsesc. 

O mașină de spălat costă 500 de lei. Având la dispoziţie bancnote de 10, 50 şi 100 de lei, 
cum poţi obţine 500 de lei, folosind 11 bancnote?  

         

A. 11 bancnote de 50 de lei 
B. 5 bancnote de 10 lei, 2 bancnote de 50 de lei şi 4 bancnote de 100 de lei 
C. 5 bancnote de 10 lei, 3 bancnote de 50 de lei şi 3 bancnote de 100 de lei 
D. 9 bancnote de 50 de lei şi 2 bancnote de 100 de lei 
Poți efectua calculele aici. 

Luca a venit la supermarket împreună cu Ioana, colega sa de bancă. Fetița vrea să cumpere 
3 cutii cu bomboane. O cutie costă 27 de lei. 
        

 

 3 + 27  27 – 3  3 × 27  27 : 3  

Copiii au studiat cu atenție un laptop. Pentru a putea afla care este prețul acestuia, rezolvă 
următorul exercițiu: 1 500 – 5 × 76 + 4. 

................................................................................................................................................................. 
Poți efectua calculele aici. 

La raionul de jucării, Luca observă că bilele dintr-o cutie erau așezate într-o anumită 
ordine, astfel:  
15, 16, 19, 24, 31, …, …, … . 

................................................................................................................................................................. 
Poți efectua calculele aici. 
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Completează spaţiile libere, adăugând numerele care lipsesc. 

Justifică răspunsul tău pe rândul următor, prin rezolvarea completă a problemei. 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Încercuiește fracția corespunzătoare cantității de pepeni vânduți seara. 

Dorind să cumpere ceva pentru fratele ei, Irina a găsit o carte  
cu jocuri matematice. Aici a descoperit următorul careu: 

Luca are cu 13 lei mai mult decât Ioana. Cine ar avea mai mulţi 
bani şi cu cât, dacă băiatul ar cheltui 2 lei, iar fata ar mai primi 5 lei? 

................................................................................................................................................................. 
Poți efectua calculele aici. 

 

Răsfoind o culegere de matematică de la librăria magazinului, Luca a descoperit următoarea 
problemă: „Un dreptunghi are perimetrul de 16 cm. Care pot fi dimensiunile acestui dreptunghi?“.  

           

A. 6 cm şi 10 cm B. 4 cm şi 4 cm C. 8 cm şi 8 cm D. 5 cm şi 3 cm 
Poți efectua calculele aici. 

Din cantitatea totală de pepeni aflați în magazin, dimineața s-au vândut 2
7

, după-amiaza 4
7

, 

iar seara restul.  
           

 

A. 2
7

B. 7
7

C. 1
7

D. 4
7

Poți efectua calculele aici. 

… + … = … 

–  –  – 

100 + 500 = … 

=  =  = 

100 + … = 200

II. 
FIGURI SI CORPURI GEOMETRICE. MASURATORI, 

- - 
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Unește ce se potrivește. 

Încercuiește litera din dreptul fracției corespunzătoare banilor care i-au rămas fetiței. 

Scrie, pe spațiul punctat, răspunsul corect.

Scrie, pe spațiul de mai jos, răspunsul 
corect. 

Justifică răspunsul tău pe spațiul de mai jos, după rezolvarea completă a problemei. 

Pe un raft, Ioana a văzut corpurile geometrice de mai jos: 

Cu 3 șesimi din banii pe care îi are, Ioana cumpără o carte și cu 2 șesimi o cutie cu bom-
boane.  

       
A. 6

6
B. 5

6
C. 2

6
D. 1

6

La raionul cu materiale de construcții se afla o tonă de ciment. S-au vândut 375 kg. Câte 
kilograme de ciment au rămas? 

................................................................................................................................................................. 
Poți efectua calculele aici. 

Dacă Luca a vizitat magazinul azi, joi,   
13 mai, 1 iunie va fi într-o zi de ............ . 

................................................................................................................................................................. 

Dacă un măr şi o portocală cântăresc împreună 235 g, iar o banană şi un măr au la un loc 
189 g, atunci portocala cântăreşte mai ................... decât banana cu ................... .  

           

................................................................................................................................................................. 
Poți efectua calculele aici. 

cilindru      con      cub      piramidă      cuboid      sferă     

MAI
L
M
M
J
V
S
D

1
2

3
4 
5 
6 
7 
8 
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31 
IUNIE 

L 
M 
M 
J 
V 
S 
D 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
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Completează spațiile libere din tabel, efectuând calculele necesare. 

Completează tabelul și află cui îi aparține fiecare jucărie. 

a) Completează spaţiile libere din tabel.
b) Pe spațiul următor scrie obiectele, în ordinea descrescătoare a masei lor.

     

Copiii au observat că un cumpărător dorea să ia mai multe caiete, conform tabelului următor: 
Tipul   

caietelor 
Numărul de caiete 

dintr-un pachet
Numărul 

de pachete
Numărul  
de caiete 

Dictando 15 10 …
Matematică 10 20 …

Total caiete:  … 
            

 
Poți efectua calculele aici. 

Patru copii, Amalia, Bogdan, Simona şi Costi, au cumpărat patru jucării diferite: o păpuşă, 
un ursuleţ, o maimuţică şi un robot. Află ce jucărie a luat fiecare, ştiind că: 
- ursuleţul nu este al Amaliei sau al lui Bogdan;  - fiecare copil are doar o singură jucărie; 
- maimuţica nu este a lui Bogdan;  - păpuşa este a Simonei. 

 Copil 
 Jucărie păpuşă ursuleţ maimuţică robot 

 Amalia
 Bogdan
 Simona
 Costi

           

La plecare, Alexandru i-a spus vărului său, Luca, următoarea problemă: „Mai demult, un 
vânzător a notat într-un tabel ce greutăţi a folosit pentru a determina masa a trei obiecte x, y, z.“ 
Află și tu masa acestor obiecte. 

Obiectul 
Masa şi numărul greutăţilor 

Total grame
1 g 5 g 10 g 200 g 500 g 

x – 5 2 1 2
y 5 – 1 3 –
z – – 5 4 1

................................................................................................................................................................. 
Poți efectua calculele aici. 

Felicitări, ai ajuns la sfârşitul testului! Mulţumim pentru participare! 

III. ORGANIZAREA DATELOR

 




