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Test 1 

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 

“Urşii care trăiesc la Polul Nord sunt albi. Cred că din pricina asta le spune urşi albi. Printre 

urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu, mare şi frumos, care venea tocmai 

din munţii noştri. 

- Ia te uită!... Un urs murdar! strigă o focă şi toate surorile ei începură să chicotească. 

Bietul urs îşi luă tălpăşiţa, mormăind. Pe drum, se întâlni cu nişte urşi albi. 

- Fraţilor! strigă bucuros Martin. Ah! Ce bine-mi pare că vă văd! 

- Cine-i urâtul ăsta care se crede frate cu noi? spuse cu dispreţ un urs alb. 

De ciudă, Martin simţi că-i dau lacrimile. 

- Dar bine, fraţilor, nu vedeţi că sunt urs ca şi voi? 

- Urşii cumsecade sunt albi.  

Şi plecară, legănându-şi îngâmfaţi blănurile..” 

              (adaptare după  Povestea ursului cafeniu, de Vladimir Colin) 

Subiectul I 

a) Scrie sub formă de enunţ ideea principală din fragmentul marcat în textul “Povestea ursului 

cafeniu”. 

b) Găseşte câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: a se mânia, cumsecade, îngâmfat, a se 

rătăci, a chicoti . 

c) Identifică şi subliniază în următorul enunţ cuvântul care îşi păstrează forma, dar îşi poate 

schimba sensul într-o altă comunicare. Scrie un alt enunţ în care cuvântul identificat să aibă sens 

diferit. 

   Focile au râs de ursul cafeniu considerându-l murdar. 

d) Explică, în scris folosirea semnelor de punctuaţie din enunţul. 

      “-  Dar bine, fraţilor, nu vedeţi că sunt urs ca şi voi?” 

e) Se dau propoziţiile: 

• Tânăra ursoaică îşi îngrijea puii. 

• Într-o iarnă, tânăra s-a rătăcit prin pădure. 

• Reporterii discutau despre tânăra femeie. 

Alege propoziţia în care cuvântul “tânăra” are funcţie sintactică de subiect. 

 

 f)Selectează şi transcrie 5 verbe şi 4 grupuri de cuvinte formate din substantive+ adjective. 

 

Subiectul II 

•  Polul Nord nu este un continent ,ci doar o calotă glaciară ce pluteşte in Oceanul Arctic. Scrie 

numele continentului pe care se află ţara noastră ,precum şi numele a patru ţări vecine nouă. 

 

Subiectul III. 



   Precizează din ce motiv urşii ce trăiesc la Polul Nord au blana de culoare albă..  

 

Subiectul III 

a) [900-(605-235 x2-38x3)x2]-100= 

 

 

 

 

 

Test 2 

Se dă textul: 

       “Greieraşul s-a dus cândva la fereastra furnicilor să le cânte, însă ele erau prinse cu treburi. 

Era plin muşuroiul de seminţe şi zoreau să le aşeze pe rafturi. A ieşit una ,spunându-i: 

- Noi nu ne vedem capul de griji, iar tu te veseleşti! O să vedem ce faci la iarnă!  

Şi a intrat in muşuroi. 

Greieraşul, văzând că nu e dorit, s-a dus prin grădină până a ajuns lângă o panseluţă: 

- Panseluţă, lasă-mă să-ţi cânt! 

- Cu plăcere, dragul meu greieraş, te aşteptam! 

Drept mulţumire, panseluţa a scuturat o petală  galbenă, iar greieraşul a luat-o şi s-a dus, 

până a ajuns lângă o floare de dovleac. Acesta i-a spus: 

- Te-aş asculta cu dragă inimă, cavalerule, dar am musafiri. Au venit albinele să strângă 

miere. Vino mai târziu!” 

                (  Ion Vlasiu - “Greieraşul cântăreţ”) 

   Subiectul I 

a) Povesteşte primele cinci alineate ale textului.  

b) Explică expresiile  “erau prinse cu treburi”, ”cu dragă inimă”. 

c) Scrie alte două expresii ce conţin cuvântul “inimă” . 

d) Subliniază şi analizează substantivele din al doilea alineat. 

e) Analizează  primul verb din enunţul:  “O să vedem noi ce faci la iarnă!”. 

f) Explică folosirea virgulei din propoziţia: “Furnică, lasă-mă să-ţi cânt!”. 

g) Scrie familia lexicală a cuvântului GRĂDINĂ. 

 

Subiectul II 

  După cum ai citit, furnica l-a avertizat pe greieraş că în curând vine iarna. Explică procesul ce 

stă la baza rotaţiei anotimpurilor. 

 

Subiectul III 

  Ştiai că în Grecia Antică, greierele făcea parte din animalele sfinte ale lui Apollo, zeul muncii, 

al dansului, dar şi al recoltei? 

   La istorie, ai învăţat despre oraşele importante ale Greciei Antice. Numeşte două dintre ele şi 

câte o trăsătură a fiecăruia. 

 



 Subiectul IV    

Află valoarea necunoscutei a din exerciţiul:  

1000 – ( 8 x 100 + a )] : [10 + (35 : 5+ 8)] = 4 

 

    b)   O furnică merge 5 m într-un minut.  În câte ore un şir de furnici lung de 10 m trece peste 

un pod de 50 m? 

 

 

 

 


