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Citeşte textul şi încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. La fiecare răspuns este 

o literă  trecută în paranteză. Notează litera din parateză de la fiecare răspuns corect, apoi 

formează cu aceste litere un cuvânt care reprezintă o însuşire a fetei moşului. 

A fost odată un moş şi o babă.  Moşul avea o fată harnică şi frumoasă, iar baba o 

fată leneşă şi urâtă. Baba nu o plăcea pe fata moşului. Într-o zi baba o  gonise pe fata 

moşului de acasă. Fata îşi luă câteva merinde şi plecă la drum. Pe drum se întâlni cu un 

păr, un cuptor, o fântână şi o căţeluşă. 

Rezolvând corect exerciţiile, vei afla literele care te ajută să descoperi o însuşire a fetei 

moşului. 

1. Calculează cea mai scurtă  distanţă  dintre  cuvintele cu sens diferit  (opus). 

       

 

 

 

 

a) 38 (T)  b) 98 (F)  c) 48 (R)  d) 99 (A) 

2. În pădure fata moşului  a văzut multe insecte.  Jumătate din câte a văzut sunt fluturi, 13 sunt 

buburuze, iar  3 sunt lăcuste. Câte insecte a văzut fata moşului? 

a) 32(Ă)  b) 16 (T)  c) 29 (C)  d) 36 (N) 

3. Când s-a născut fata moşului, fata babei  avea 2 ani. Acum fata moşului  are 5 ani. Câţi ani 

vor avea împreună peste 1 an? 

a) 9 (E)  b) 14 (I)  c) 12 (R)  d) 28(R) 
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4. Ajungând la Sfânta Duminică, în curtea acesteia se aflau o mulţime de balauri aşezaţi în şir. 

Ştiind că cel mai mare balaur  este al cincilea de la sfârşitul şirului şi al optulea  de la început, 

în şir sunt ..... balauri. 

a) 13 (I)    b) 15 (I)  c) 14 (T)  d) 12 (F) 

5. Aflând care este cel mai mare număr par mai mic decât 90 care are suma cifrelor 14, vei afla 

câte zile a durat drumul până la Sfânta Duminică. 

a) 77 (M)  b)  59 (H)  c)  86(I)  d)  68 (C)  

6. Trei dintre balauri  au împreună 66 de dinţi. Primii doi au împreună 40 dinţi, fiecare având 

acelaşi număr de dinţi. Câţi dinţi are fiecare balaur?  

a) 13, 27, 26 (E) b) 20, 20, 26 (T) c) 22, 22, 22 (D) d) 20, 23, 23 (J) 

 

7. Adună numărul 25 cu vecinii lui, apoi scade din rezultatul obţinut numărul care se află între 

35 şi 37 şi  vei afla câte pere a  cules  fata moşului din părul curăţat de ea. 

a) 14 (L)  b) 50(I)  c) 39 (E)  d) 75 (E) 

8. Ca să reuşească să cureţe fântâna, fata moşului trebuie să treacă prin mai multe probe.                            

Pe cărămizile de la fântână sunt scrise nişte numere: 

- Găsiţi numărul cel mai mare; ______ 

- Găsiţi numărul cel mai mic;______ 

- Aflaţi diferenţa dintre ele; ____________________ 

- Adunaţi toate numerele care conţin cifra 3;  

_______________________________________ 

- Faceţi scăderea dintre ultimele două rezultate; 

_______________________________________ 

- La ultimul  rezultat  obţinut adunaţi cel mai mare                                                                                     

număr format din două  cifre  identice. ________________________________ 

Aţi găsit numărul ........... . 

a) 78 (C)  b) 12 (V)  c) 77 (C)  d) 89 (A)   

 



9. Scrieţi literele din parantezele de la fiecare răspuns corect, apoi formaţi cu aceste litere un 

cuvânt care reprezintă o însuşire a fetei moşului: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

RĂSPUNSUL ESTE: 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

1. c R 

2. a Ă 

3. b I 

4. d F 

5. c I 

6. b T 

7. c E 

8. a C 

 

 

Cuvântul este: 
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