Colegiul Naţional „Doamna Stanca”
Satu Mare

Numele ____________________________
Prenumele___________________________
Şcoala de provenienţă__________________
____________________________________
Clasa_______________________________

Punctaj_____________

Citeşte cu atenţie fiecare exerciţiu, numerotat de la 1 la 16 şi alege/scrie răspunsul corect.
Deschide caietul numai după ce ţi se cere acest lucru de către examinator.
Îţi dorim spor la treabă şi mult succes!
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1. Citeşte propoziţiile de mai jos şi încercuieşte răspunsul corect:
Petala este pentru floare ceea ce cuvântul este pentru ...
a) literatură
b) sunet
c) propoziţie
d) literă
Mila este pentru cruzime ceea ce adevărul este pentru ...
a) original
b) clar
c) bun
d) minciună
2. Găseşte regula şi continuă şirul . Încercuieşte varianta corectă.
3
a)
b)
c)
d)
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36
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3. Din şirul următor aşează în perechi cuvintele care au acelaşi înţeles :
liniştit, iubit, potolit, îndrăgit, întors, isteţ, strânge, îngust, răsucit, deştept, adună, strâmt
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. Mai jos ai câteva propoziţii incomplete. Alege din cele trei variante de răspuns pe aceea care se
potriveşte cel mai bine astfel încât propoziţia să aibă sens.
A. …………..seara, cu atât devenea mai nerăbdător.
a. cu toate că se apropia
b. cu cât se apropia
c. mai ales că se apropia
B. …………..că îţi alegi cu grijă cărţile pe care le citeşti.
a. este recomandabil
b. este bine
c. este recomandat
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5. Precizaţi, pentru fiecare propoziţie, dacă este adevărată sau falsă:
a) Cel mai mare număr par care are trei cifre este 999.
b) Numărul 1100 este mai mic decât 1011.
c) Numărul 636 este cu 365 mai mare decât numărul 271.

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

6. Găseşte câte un cuvânt cu înţeles opus pentru fiecare din cuvintele de mai jos,
după modelul alb-negru:
nepotrivirestrângecoboară stingedeal7. Scrie în spaţiul punctat:
a) cel mai mic număr de 6 cifre care are cifra unităţilor 2.
b) cel mai mic număr natural de 6 cifre diferite.
c) cel mai mare număr natural de 6 cifre diferite.

………………………….
……………………………
……………………………

8. Ana şi Dan au rezolvat probleme de matematică. În timp ce Dan rezolvă 4 probleme, Ana
rezolvă 5 probleme. Câte probleme a rezolvat fiecare dacă împreună au rezolvat 108 probleme?
…………………
………………..

9. Încercuieşte în fiecare propoziţie de mai jos, expresia subliniată care nu este corectă.
a. S-a înscrisă la concurs deoarece se simţea foarte bine pregătită.
b. Tocmai când şi-a cumpărat mobila, va ploua foarte tare şi nu a reuşit să o transporte acasă.
c. În fiecare an, mii de turişti din lume întreagă călătoresc în Austria ca să viziteze locul în care s-a născut
Mozart.

10. Distanţa dintre doi copaci este de 12 m. Calculaţi distanţa dintre 11 copaci plantaţi la
aceeaşi distanţă unul de altul.

………………………………………………………………………………………….

11. Transcrieţi textul de mai jos, în spaţiile punctate, corectând greşelile de ortografie şi
punctuaţie:
noi am ânvăţat mai multe lecţi cu conţinut istoric, Am aflat că Dacii şi romani au fost strămoşi
noştrii. Ştim acum că ei sau luptat, şi traian la învins pe decebal? Astfel s-a format poporul român
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Ştefan cel mare a fost cel mai inportant domnitor al moldovei. Iel era viteaz anbiţios, şi hotărît.
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. Combinaţi segmente de trei litere pentru a descoperi denumirea a trei FLORI :
ALĂ-TRA-ETĂ-ANA-NDA -MAR-ZIE-FRE-FIR-TOC-GAR
...........................................

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

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

13. Găsiţi cuvinte cu înţeles opus pentru următoarele cuvinte, dar care să se încadreze în aceeaşi
regulă ortografică:
înainte –
înmulţireînvingătortânărrâde14. Efectuează operaţiile şi alege varianta corectă de răspuns dintre cele date.
567-139-402 =
a) 38
b) 36
c) 26
d) 28
15. NEBUN, UMED, OIERIT,.................
Subliniază care dintre următoarele cuvinte continuă şirul de cuvinte de mai sus:
FAST, REINTEGRAT, SĂNĂTOS, CALD, PĂSTOR
16. Încercuieşte cuvântul care nu se potriveşte din şirul de mai jos :
COCOŞ, ŢAP, GÂSCAN, LEBĂDĂ, BERBEC
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