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TEST GRILĂ 

CLASA PREGĂTITOARE 

   

Se dă textul: 

“Vezi, conduru-i tare mic, 

  Dar de strâns, defel n-o strânge, 

  Și-năuntru nu e sânge,  

  Că n-a curs măcar un pic! 

  Ea-i mireasa-adevărată,  

  Mult dorită și visată!” 

 

ITEMUL 1 

   Ai recunoscut personajul?  

A) Fata moșului;  B) Albă-ca-Zăpada;  C) Cenușăreasa;  D) Fata babei. 

 

ITEMUL  2 

   Care dintre obiectele prezentate mai jos reprezintă un condur? 

A) un pantof cu toc înalt, împodobit cu broderii; 

B) un brâu accesorizat; 

C) o diademă; 

D) un colier. 

 

ITEMUL  3 

   Numele fetei din poveste este alcătuit din: 

A) trei silabe; B) două silabe; C) patru silabe; D) cinci silabe. 

 

ITEMUL 4 

  Propoziția “Cenușăreasa avea haine zdrențuite.” respectă următoarea schemă: 



 

A) -------     -------     ------- ; 

B) -------     -------     -------     ------- ; 

C) -------     ------- ; 

D) -------     -------     -------     -------     ------- .  

 

 

ITEMUL  5 

  Mara a încercat să-și scrie numele pe nisip. Apa mării a șters ultima literă. Care este 

aceea? 

A) E;   B) I;   C) A;   D) M. 

 

ITEMUL  6 

  Se dau cuvintele: lup, mure, aur, punte. Sunetul “u” este în cadrul acestor cuvinte… 

A) al patrulea; B) al doilea; C) al treilea; D) ultimul. 

 

ITEMUL  7 

   Descoperă cheia potrivită pentru a deschide calea spre tărâmul basmelor! 

A) „ A fost odată ca niciodată…”; 

B) „ Melc, melc, codobelc”; 

C) „ Mămăruță, ruță“; 

D) „…și v-am spus povestea toată”. 

 

ITEMUL  8 

   Alin este elev în clasa pregătitoare. Este un băiat cuminte și un bun coleg. Cum credeți că 

salută la intrarea în clasă? 

A) „- Bună seara!“; 

B) „- La revedere!“; 

C) „- Noapte bună!“; 

D) „- Bună dimineața!“. 

 

 



ITEMUL  9 

    Răsturnatul cuvântului DOP este: 

A) DOR; B) POD; C) TOP; D) POC. 

 

ITEMUL  10 

   Tabloului următor i se potrivește titlul: 

 

A) „La joacă”;   

B) „La  școală”;   

C) „Familia mea”;    

D) „În parc”. 

    

Mama a așezat în coșul de pe masă mere, pere și prune.Numărul merelor este mai mic 

decât 5 și mai mare decât 3. Numărul perelor este cuprins între 1 și 3, iar numărul prunelor este 

cu 1 mai mare decât al perelor. 

ITEMUL 11 

Care fructe sunt mai multe la număr? 

 A) prunele;   B) merele;  C) perele;  D) este același număr de fructe. 

 

ITEMUL  12  

Câte pere mai trebuie să pună mama în coș pentru a egala numărul merelor? 

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

 

ITEMUL 13 

  Ai aflat câte fructe sunt din fiecare fel? Ordonând crescător aceste numere, obținem șirul: 



A) 1,3,5;  B) 3,2,5;  C) 2,3,4;  D) 4,3,2. 

 

ITEMUL  14 

Jerry a fost iarăși nevoit să se ascundă de Tom și s-a pitit lângă frigider. Câți pași trebuie 

să facă motanul pentru a-l prinde pe șoricel dacă de la Tom până la masă sunt 3 pași, iar de la 

masă până la frigider încă 2? 

A) 5 pași;  B) 3 pași; C) 2 pași; D) 4 pași. 

 

ITEMUL 15 

Oana a primit  2 păpuși, 2 banane, 2 cărți, 2 portocale, 2 jocuri și 2 ciocolate. Câte fructe 

a primit Oana? 

A) 2;  B) 4;  C) 6;  D) 3. 

 

ITEMUL  16  

  În școala noastră se desfășoară un concurs sportiv care a început ieri și se termină mâine. 

Dacă ieri a fost marți, în ce zi se va sfârși competiția? 

A) luni;  B) miercuri;  C) vineri;  D) joi . 

 

ITEMUL  17 

Mă gândesc la un număr. Este mai mare decât numărul iezilor din poveste, mai mic decât 

al piticilor ce au primit-o pe Albă-ca-Zăpada și se află între  4 și 6. Ai descoperit la ce număr m-

am gândit? 

A) 3; B) 7; C) 5; D) 4. 

 

Soarele palid stă ascuns în spatele unor nori grei, amenințători...Razele sale sunt acum 

lipsite de puterea și de strălucirea de altădată. Vântul rece s-a pornit și suflă cu putere. Cad ploi 

reci și dese, iar în unele dimineți cade bruma.Câmpiile sunt triste pentru că orice urmă de 

verdeață a dispărut. Păsările călătoare au plecat de ceva vreme spre țările calde. Se apropie... 

ITEMUL 18 

Ce anotimp se apropie, potrivit „semnelor” din textul de mai sus? Schimbările din natură ne 

anunță că sosește... 



 

A) vara; B) toamna; C) primăvara; D) iarna. 

 

ITEMUL  19 

Alege dintre păsările de mai jos pe cele despre care se vorbește în text: 

A) rândunica; B) vrăbiuța; C) porumbelul; D) papagalul. 

 

ITEMUL 20 

Recunoști insecta după descriere? 

 • Este foarte harnică și inteligentă. 

 • Poate ridica de 20 de ori greutatea ei.  

 • Are două antene cu care pipăie, miroase și aude. 

 • Trăiesc în colonii și sunt conduse de o regină. 

A) albină; B) furnică; C) fluture; D) buburuză.  

 

 

VARIANTELE  CORECTE: 

Itemul   1 - C) Cenușăreasa;   

Itemul   2 - A) un pantof cu toc înalt, împodobit cu broderii; 

Itemul   3 - D) cinci silabe ( Ce-nu-șă-rea-sa); 

Itemul   4 - B) -------     -------     -------     ------- ; ( patru cuvinte) 

Itemul   5 - C) A; 

Itemul   6 - B) al doilea; 

Itemul   7 - A) „ A fost odată ca niciodată…”; 

Itemul   8 - D) „- Bună dimineața!“; 

Itemul   9 - B) POD; 

Itemul 10 - C) „Familia mea”;    

Itemul 11 - B) merele (4); 

Itemul 12 - D) 2 (2+2=4); 

Itemul 13 - C) 2,3,4;   

Itemul 14 - A) 5 pași (3+2); 



Itemul 15 - B) 4(2 banane + 2 portocale); 

Itemul 16 - D) joi; 

Itemul 17 - C) 5; 

Itemul 18 - D) iarna; 

Itemul 19 - A) rândunica (este singura pasăre călătoare dintre cele enumerate); 

Itemul 20 - B) furnică; 

 

 

 

 

 


