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P R O B A  D E  B A R A J  E D I T I A  A  X I I I - A,

Elevii care obţin cel puţin un 
punctaj maxim sunt premiaţi 
din oficiu conform Sistemu-
lui de Premiere SMART 
prezentat la finalul broșurii şi 
participă gratuit la proba de 
baraj. 
Proba de baraj se va 
desfăşura la o singură 
probă la alegere dintre 

următoarele materii: Matematică, Limba Română, Limba Franceză, Cultură Generală şi 
Limba Engleză. 
Proba de baraj constă într-un test grilă cu 10 subiecte de nivel ridicat. Subiectele sunt re-
dactate pe clase, respectiv ani de studiu - timp de lucru: o oră. Fiecare participant va alege 
materia pentru care optează din cele cinci materii de baraj din cadrul prezentei broșuri.

Ce este Proba de Baraj ?

Dragi Smartynei,

Vă felicităm pentru rezultatele obţinute la probele din cadrul Concursurilor Smart. 
Prin intermediul acestei probe de baraj, vă oferim posibilitatea de a demon-
stra încă o dată că sunteţi foarte bine pregătiţi şi că meritaţi să fiţi răsplătiţi 
pentru efortul depus. Faptul ca aţi ajuns la această etapă a concursului denotă 
conştiinciozitatea de care daţi dovadă. Participarea la proba de baraj organizată 
cu ocazia celei de a XIII-a ediţii a Concursurilor Smart reprezintă o şansă de a 
demonstra că sunteţi ‚‚smart ” şi de a câştiga premii minunate.

Redacţia SMART                                                                                      Vă dorim mult succes!
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c l a s a  I
1. Câte numere se află cuprinse între 65 şi 75?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12  E) 13
2. Andrei are 7 bile roşii. Ionuţ îi dă lui Andrei 3 bile albastre 
şi îi ia două bile roşii. Câte bile are Andrei  în total?  

A) 5 
B) 6 
C) 8 
D) 10 
E) 12

3. Bunica a împletit pentru 2 nepoţi 5 perechi de mănuşi. 
Câte mănuşi a împletit bunica?

A) 10 
B) 12 
C) 8 
D) 14 
E) 7

4. Câte scaune ocupă la un spectacol de teatru cei patru fraţi, părinţii şi bunicile lor?
A) 10 B) 12 C) 8 D) 14 E) 18

5. Numărul 23 nu se obţine din:
 A) 20 + 3 B) 25 - 2 C) 29 - 5 D) 21 + 2 E) 30 - 7

6. O casă are 10 camere. Din 4 camere s-a făcut un salon. Câte încăperi are casa acum?
A) 8 
B) 15 
C) 7 
D) 12 
E) 9

7. Ce numere lipsesc din şirul următor: 0, 3, 6, __, __, 15, 18?
A) 13, 14 B) 9, 12 C) 7, 14 D) 7, 8 E) 9, 13

8. Câte numere din şirul 0 - 20 sunt formate numai din unităţi ?
A) 15 B) 18 C) 11 D) 20 E) 10 

9. Un croitor are 10 m de stofă şi taie în fiecare zi câte 2 m. 
În a câta zi va tăia ultima bucată?

A) 5 
B) 4 
C) 3 
D) 2 
E) 6

10. Cu apa din 2 ceşcuţe umplem o cană. 
Câte ceşcuţe cu apă ne trebuie pentru a umple 3 căni?

A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 3 
E) 10



M A T E M A T I C Ă

7

c l a s a  a  I I - a
1. Dacă din suma vecinilor numărului 40 scădem numărul care este cu 68 mai mic 
decât numărul 147, ce număr obţinem?

A) 11 B) 17 C) 0 D) 3 E)  1
2. Mama cumpără pentru copiii săi un trenuleţ cu 328 lei şi o păpuşă cu 157 lei. 
Ce rest  primeşte de la o bancnotă de 500 lei?

A) 15 lei 
B) 17 lei 
C) 25 lei 
D) 3 lei 
E) 100 lei         

3. Marcel se trezeşte dimineaţa la ora 7, iar frăţiorul lui mai doarme încă 2 ore şi 
30 minute. La ce oră se va trezi fratele lui Marcel?

A) 10.00 B) 12.30 C) 9.30 D) 8.30 E) 11.00
4. Care este succesorul numărului 499, mărit cu 50?

A) 498 B) 500 C) 549 D) 550 E) 606
5. Alin a plantat împreună cu tatăl său 30 de pomi la un metru distanţă fiecare. 
Câţi metri sunt de la primul până la ultimul pom?

A) 29 
B) 30 
C) 25 
D) 31 
E) 60

6. Câte triunghiuri sunt în desenul următor?
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 16 
E) 18

7. Mă gândesc la un număr. Iau din el 31 apoi mai pun încă 14 şi obţin rezultatul 
63. La ce număr mă gândesc?

A) 39 B) 55 C) 80  D) 90 E) 70
8. Oile aşteptau să fie tunse. O oaie a observat că în faţa ei sunt 24 de oi,

iar în spate 68. Câte oi avea turma?
A) 88     
B) 93      
C) 67        
D) 25          
E) 39

9. Diferenţa a douã numere este 25. Dacã adãugãm 7 la diferenţa obţinem 
scăzătorul. Care este descăzutul?

A) 37 B) 67 C) 28 D) 23 E) 57
10. Într-o cutie sunt 32 de bile galbene. În altă cutie numărul bilelor este cât cel 
mai mic număr par de două cifre consecutive. Câte bile sunt în total?

A) 56 B) 68 
C) 76 D) 44 E) 70
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1. 6 + 6 ∙ 2 + 6 ∙ 3 + 6 =
A) 96 B) 42 C) 74 D) 48 E) 86

2. Jumătatea sumei dintre numărul 100, dublul său şi triplul său este:
A) 600 B) 200 C) 300 D) 800 E) 900

3. Valoarea numărului „a” din expresia: 356 - a + 249 = 531 este: 
A) 432 B) 237 C) 147 D) 68 E)  74

4. Suma dintre un număr, dublul său şi triplul său este 660. Care este numărul?
A) 111 B) 220 C) 110 D) 212 E) 112

5. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu cel mai mic număr impar scris cu 3 cifre 
identice. Din suma obţinută scad cel mai mic număr par scris cu 2 cifre diferite 
şi obţin 601. La ce număr m-am gândit?

A) 101 B) 601 C) 208 D) 500 E) 330         

6. Ştiind că adunând un număr cu sfertul său obţinem 25, care este numărul?
A) 5 B) 20 C) 25 D) 10 E) 15

7. Maria are în biblioteca sa 147 de cărţi. 
Ionela are cu 53 mai multe decât Maria şi cu 35 
mai puţine decât Irina. Câte cărţi are Irina?

A) 235 
B) 200 
C) 253 
D) 325 
E) 225

8. Suma a două numere este 400. Dacă scădem din suma celor 2 numere 
diferenţa lor, obţinem 200. Care sunt numerele?

A) 300 şi 100 B) 210 şi 80 C) 150 şi 110 D) 135 şi 75 E) 110 şi 100    
9. Dacă din suma numerelor naturale formate din zeci şi unităţi, care au cifra 
zecilor identică cu cifra unităţilor se scade produsul dintre cel mai mic număr 
natural de o cifră şi cel mai mare număr natural de două cifre, se obţine:

A) 495 
B) 440 
C) 396 
D) 494 
E) 594

10. Între doi fraţi este o diferenţă de vârstă de 8 ani. 
Tatăl lor are vârsta de 48 de ani iar vârsta lui reprezintă 
produsul vârstelor celor doi fii. 
Câţi ani au cei doi fii?

A) 6 şi 8 ani 
B) 24 şi 2 ani 
C) 12 şi 4 ani 
D) 28 şi 20 ani 
E) 16 şi 8 ani

c l a s a  a  I I I - a
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1. Care este suma celor trei numere care trebuie puse în locul semnelor de 
punctuaţie pentru  ca suma numerelor de pe fiecare linie, coloană sau diagonală 
să fie aceeaşi?

A) 15 B) 11 C) 13 D) 18 E) Este imposibil
2. Indicaţi numărul natural de forma abcde, ştiind că:
suma a+b+c+d+e este 29; b este cel mai mare număr natural de o cifră
c este jumătatea produsului dintre d şi e;  d este predecesorul lui e; e este 
jumătatea sfertului lui 32.

A) 88643 B) 79634 C) 84638 D) 91634 E) 88643
3. O fermă are 525 de pui şi 300 de găini. S-au vândut 415 păsări, puii rămaşi fiind 
de 4 ori mai mulţi decât găinile. Care este numărul de găini şi numărul de pui 
rămaşi în fermă?

A) 328 pui şi 82 găini  B) 82 pui şi 328 găini           
C)  imposibil  D) 165 pui şi 660 găini E) 660 pui şi 165 găini

4. Perimetrul unui dreptunghi este de 54 cm. Lăţimea măsoară cât jumătate din 
lungime. Care este lungimea dreptunghiului?

A) 54 cm B) 18 cm C)  9 cm D) 27 cm E) 36 cm
5. Ce valori pot avea literele din egalitatea următoare pentru a fi adevărată?
         97 + 98 + 99 + 100 + a + b + c = 400

A) 2; 3; 4 B) 3; 4; 5 C) 3; 2; 1 D) 0; 1; 2 E) 4; 5; 6

6. Câte perechi de numere naturale (a; b) există care să facă posibilă egalitatea: 
(a + b) x (b - 1) = 24

A) 7 perechi B) 4 perechi C) 9 perechi D) 5 perechi E) 6 perechi            
7. Câte numere impare de forma a2b  au suma cifrelor 12, ştiind că a este diferit de b?

A) un număr B) 2 numere C) 3 numere D) 4 numere E) 5 numere
8. În clasa noastră sunt 10 bănci. În 9 bănci stau câte 2 elevi, într-o bancă unul 
singur. Dacă numărul fetelor din clasă este cu 1 mai mic decât numărul băieţilor, 
atunci în clasă sunt... 

A) 19 băieţi  B) 10 băieţi  C) 9 băieţi  D) 11 băieţi E) 12 băieţi
9. Andrei are o tabletă de ciocolată împărţită în pătrăţele cu latura de 1 cm. 
El a mâncat deja câteva pătrăţele de ciocolată dintr-un colţ al tabletei, conform 
figurii alăturate. 
Câte pătrăţele de ciocolată mai are Andrei? 

A) 66 
B) 64 
C) 62 
D) 60 
E) 58

10. Dacă o bunică oferă fiecăruia dintre nepoţii ei 10 bomboane,  unul dintre ei  nu va primi 
nici una. Dacă oferă câte 8 bomboane, atunci îi rămân 6 bomboane. Câţi nepoţi are bunica ?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

c l a s a  a  I V - a

8 1 ?
3 ? 7

4 9 ?

11 cm

4 
cm

6 
cm

8 cm
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1. Restul împărţirii numărului a = 22010 + 22011  la 7 este egal cu:
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Numărul   pentru care este:
A) 24 B) 36 C) 48 D) 63 E) 72

3. Ştiind că numerele naturale a şi b îndeplinesc condiţiile:
a : 3 + b : 2 = 15 şi 3a + 2b = 100 atunci media aritmetică a celor două numere este 
egală cu : 

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

4. Fie numerele: . Ordinea crescătoare a celor trei 
numere este:

A) c;a;b  B) b;c;a 
C) b;a;c  D) a;b;c E) numerele sunt egale

5. Dacă  atunci media aritmetică a cifrelor x şi y este egală cu:

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
6. Nicuşor are în biblioteca personală, de trei ori mai multe cărţi decât prietenul 
său Dorin, care are 666 cărţi. Câte cărţi au împreună cei doi prieteni?

A) 1998 
B) 3330 
C) 2664 
D) 1332 
E) 2666

7. Cardinalul mulţimii A = {x / x∈N , x < 46 şi x = număr prim} este:
A) 13 B) 14 C) 12 D) 15 E) 10

8. Aflaţi un număr raţional, dacă 3/8 din acest număr dă acelaşi rezultat ca şi 
când am înmulţi cu 3 diferenţa dintre el şi 1,75.

A) 2 
B) 2,2 
C) 3 
D) 100 
E) 1,75

9. Media aritmetică a numerelor 0,(2); 0,(7); 2,(78) şi 7,(21) este egală cu:
A) 3,5 
B) 4,325 
C) 24,8 
D) 2,75 
E) 10,5

10. Dacă 5a3 + aa2 + 5a = 797 atunci valoarea numărului a este:
A) 3 
B) 5 
C) 9 
D) 1 
E) 2

c l a s a  a  V - a

din X

a?
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1. Produsul a trei numere întregi distincte este egal cu 17. Suma celor trei numere 
este egală cu:

A) 17 B) 0 C) -17 D) -1 E) 1

2. Dacă  atunci raportul  este egal cu:

A)  B)  C)  D)  E) 

3. Smarty a făcut următorul calcul:  . 
Ce rezultat a obţinut?

A)  B)  C)   D)  E) 1

4. Aflaţi măsura unui unghi ştiind că raportul dintre măsura complementului său 
şi cea a suplementului său este egal cu  .
A) 120  B) 240  
C) 360  D) 480  E) 600

5. În triunghiul ABC, BD bisectoare (D∈AC), DE || BC (E∈AB). Dacă măsura unghiului 
BED este egală cu 1300 atunci măsura unghiului ABC este egală cu:

A) 400  B) 500  
C) 250  D) 300  E) 350

6. Ştiind că A={x/x ∈ N, 72 < x < 120 şi (72 ; x) = 12}, atunci Card A este:
 A) 3  B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

7. Dacă numerele nenegative a, b, c sunt direct proporţionale cu numerele 
2, 4 şi respectiv 6, iar  2ab + 3bc – ac = 566, atunci tripletul de numere (b,a,c) va fi:

  A) (9; 15; 6)     B) ( 3; 6; 9)      C) (3; 9; 6)     D) (6; 3; 9)      E) (6; 9; 12)       
8. Dacă un triunghi isoscel are lungimile a două laturi de 7 cm şi 4 cm, atunci 
perimetrul triunghiului poate fi:

A) 14 cm sau 19 cm B) 12 cm sau 13 cm        
C) 15 cm sau 18 cm D) 12 cm sau 14 cm        E) nu putem preciza

9. În exteriorul triunghiului isoscel ABC cu baza [BC], şi m(‹BAC) < 60°, se con-
struiesc triunghiurile dreptunghice ABD şi CAE, congruente cu ipotenuzele [AB], 
respectiv [AC]. Care dintre următoarele cinci afirmaţii este adevarată?

A) m(‹ABC) + m(‹AEC) ≤ 150° 
B) m(‹DBC) ≤ m(‹BAE)  
C) m(‹DBC) > m(‹BAE)  
D) m(‹DAE) = 150° 
E) AD+AB<CE+CA     

10. Cât este baza unui triunghi isoscel, care are perimetrul de 18 cm,
 iar raportul dintre una din laturile congruente şi bază este 2/5 ?
A) 8 cm B) 9 cm C) 10 cm D) 11 cm E) 80 cm

c l a s a  a  V I - a
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1. Cea mai mică valoare a numărului natural a pentru care numărul  este 
raţional este:

A) 2 B) 7 C) 6 D) 14 E) 42

2. Numărul natural n pentru care  este număr întreg este:

A) 16 B) 18 C) 24 D) 26 E) 30
3. Fie expresia E(x) = x2 + 8x + 17. Pentru  valoarea expresiei este 
egală cu :

A) 2012 B) 2011 C)    D)  E) 2010
4. În figura alăturată ABCD este un pătrat cu latura egală cu 8 cm, 
DM=1 cm şi BN=2 cm. Aria triunghiului AMN este egală cu:

A) 31 cm2 
B) 27 cm2 
C) 30 cm2 
D) 32 cm2 
E) 25 cm2

5. În triunghiul dreptunghic ABC, m(‹A)=900, AD  BC. Ştiind că AB=30 cm; 
CD=32 cm atunci lungimea înălţimii AD este egală cu : 

A) 12 cm B) 20 cm C) 24 cm D) 36 cm E) 48 cm
6. Dacă a = |√8 - 2 √3| - |4 √2 - √48| + 2 • | √2 - √3|, atunci:

A) a = √3 B) a∈Q* C) a = √2 +√3 D) a = √2 - √3 E) a = 0
7. Media geometrică a numerelor a = (-1)2n+2 - (-1)2n – 9/2 • (-1)2n+1, n∈N şi 
b = 1/50 este:

A) 1 B) 0,3 C) 0,25 D) √2/10 E) alt răspuns
8. La ce distanţă se află ortocentrul unui triunghi dreptunghic, faţă de
centrul său de greutate, dacă are ipotenuza de 12 cm?

A) 4 cm  B) 8 cm 
C) 5 cm  D) 2 cm  E) 10 cm

9. Într-un trapez isoscel, cu un unghi de 600, latura neparalelă are lungimea de 6 
cm, iar baza mică este de 4 cm. Aria trapezului este:        

A) 4√3 / 3 cm2 
B) 2√3 / 7 cm2 
C) 24√3 /5 cm2   
D) 14√3 cm2   
E) 21√3 cm2

10. Fie M şi N – mijloacele laturilor [AB], respectiv [AC] ale triunghiului echilateral 
ABC. Dacă perimetrul trapezului MNCB este egal cu 75 cm, atunci aria ΔABC 
este egală cu:

A) 225 √3 cm2  B) 225 √3 / 4 cm2  
C) 90 cm2    D) 450 cm2     E) alt răspuns

C

A

D M

N

B

c l a s a  a  V I I - a
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1. Numărul cu cifrele diferite care îndeplineşte condiţia:  este :
A) 27  B) 36  
C) 45  D) 54  E) 63

2. Valoarea maximă a fracţiei:   este egală cu:

A) 15 B) 22 C) 12 D) 10 E) 14
3. Se consideră funcţia liniară f: R→R, . Punctul în care graficul 
funcţiei intersectează axa ordonatelor are coordonatele:

A) (0; 7)  B) (0; -3) 
C) (0; 5)  D) (0; -5)  E) (0; 9)

4. Tetraedrul regulat MATE are aria totală egală cu 36  cm2. Volumul tetraedrului 
este egal cu:

A) 18 cm3  B) 72 cm3 

C) 72 cm3  D) 144cm3  E) 36 cm3

5. Fie cubul SMARTCUB cu muchia de lungime 4 cm. 
Aria totală a piramidei regulate BASC este egală cu:

A) 18 cm3 B) 24 cm2 C) 16 cm2 D) 32 cm2 E) 48 cm2

6. Fie funcţia liniară f: R→R, care verifică relaţia 2xf (x) = f 2(x) + x2. Aflaţi unghiul 
dintre graficul funcţiei f şi axa ordonatelor.

A) 300 B) 900 C) 600 D) 750 E) 450                                 

7. Fie funcţia f: R→R, f(x) = ax + 2 şi M (2; 1)∈Gf. Aflaţi distanţa de la originea siste-
mului axelor de coordonate la graficul funcţiei.

A) 3  / 5 B) 3  / 2 C) 4  / 5 D) 4  / 3 E) 4  / 3

8. În rombul ABCD, cu m(‹A) = 1200, AC∩ BD = {O}. Dacă MO⊥(ABC),
AB = a şi MO = 2a, atunci aria triunghiului MAB este:

A) a2  / 2 B) a2  / 8 C) a2  / 4 D) a2  / 8 E) a2  / 4

9. Dacă pe planul triunghiului ABC, m(‹A) = 900, AB = 30 cm, AC = 40 cm,
se ridicã perpendiculara AM = 32 cm, atunci d(M; BC) este:

A) 32 cm      
B) 40 cm       
C) 58 cm        
D) 36 cm          
E) 28 cm

10. Calculaţi  diagonala unui paralelipiped dreptunghic, în care trei diagonale
ale feţelor sale au lungimile de √17 cm, 2 √6 cm şi 3 cm ?

A) 5 cm B) cm C) 5 cm D) 2  cm     E) nu se poate determina

c l a s a  a  V I I I - a
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1. Dacă nu este „lung” este:
A) îngust B) scurt  C) scund  D) slab E) mare

2. Găseşte cuvântul potrivit pentru a completa proverbul: „Hărnicia alungă……………”
A) silinţa
B) somnul
C) sărăcia
D) iepurele 
E) omenia

3. Indică cuvintele care lipsesc! „Somnoroase păsărele
                 Pe la cuiburi…”

 A) se culcă B) se întâlnesc C) se strâng D) se adună  E) se întorc
4. Alege cuvântul care are cel mai mare număr de silabe:

A) concurs B) propoziţii C) întrecere D) culegere E) matematică
5. Indicaţi câte silabe au fiecare dintre următoarele cuvinte: ,,primăvară, start, albastru, 
scurţi, recapitulare”, în ordine!

A) patru silabe, o silabă, trei silabe, o silabă, şase silabe           
B) patru silabe, o silabă, trei silabe, două silabe, şase silabe   
C) şase silabe, o silabă, patru silabe, două silabe, şase silabe         
D) cinci silabe, o silabă, trei silabe, două silabe, şase silabe   
E) patru silabe, două silabe, trei silabe, o silabă, şase silabe 

6. Câte din cuvintele: ,,cireşe, vulpe, cocoş, coadă, boi, iezi, peşte, urs, îngheaţă, 
fată, vizuină, fierar”, se găsesc în povestea „Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă?

A) 12 cuvinte  B) 10 cuvinte         
C) 7 cuvinte  D) 11 cuvinte           E) 6 cuvinte

7. Câte cuvinte se disting în cuvântul „urcare”?
A) două cuvinte  B) un cuvânt             
C) trei cuvinte  D) niciun cuvânt  E) şase cuvinte

8. Aşază în ordine enunţurile următoare, pentru a forma un text:
1. Ochii blânzi ai învăţătorului o priviră mustrător. 2. Adriana  a intrat în clasă, fără 
să-şi ceară  scuze. 3. Ora de matematică începuse de zece minute.

A) 1, 2, 3 B) 3, 2, 1 C) 1, 3, 2 D) 2, 3, 1 E) 3, 1, 2
9. Alege proverbul care poate fi explicat astfel: 
„Dacã vorbeşti frumos, pe un ton calm, poţi obţine ceea ce vrei.”
 1) Vorba dulce mult aduce.
 2) Vorba multă, sărăcia omului.
 3) Vorba de rău  fuge ca glonţul, iar cea de bine, abia se aude.
 4) Vorba rea fuge mai tare ca cea bună.
 5) Vorba să rămână vorbă.

 A) 1 B) 2 C) 5 D) 3 E) 4
10. Cum ordonaţi versurile pentru a obţine ghicitoarea? 1. Fără furcă şi fuior?
                                             2. Cine îndrăgeşte jocul
                                             3. Toarce-ntr-una cu mult spor
                                            4. Şi-şi spală mereu cojocul,

A) 3, 4, 1, 3 B) 2, 4, 1, 3 C) 2, 4, 3, 1 D) 1, 2, 4, 3 E) 3, 4, 2, 1    

c l a s a  I



L I M B A  R O M Â N Ă

15

1. Cuvântul format numai din vocale este:
A) ele B) oaie  C) rama D) una E) eram 

2. La sfârşitul unei propoziţii interogative se scrie :
A) punct  B) semnul întrebării 
C) două puncte  D) linie de dialog           E) semnul exclamării

3. Câte greşeli de scriere conţine propoziţia: „Mariea coborâ înpreunã cu bunica iei.”?
A) nicio greşeală B) cinci greşeli 
C) trei greşeli  D) patru greşeli  E) două greşeli  

4. Am „alintat” cuvintele. Unde am greşit?
A) casă – căsuţă    B) pisică – pisoi  C) carte – cărticică   D) urs - ursuleţ  E) cal – căluţ  
 

5. Găseşte cuvântul pe care îl poţi forma cu literele iniţiale ale următoarelor cuvinte: 
obraz, unghie, nepot, cameleon, copil, sabot, raţă.

A) concurs B) corect C) concentrat D) concret E) concurent

6. Ce îi lipseşte biletului?
  „Când vii de la şcoalã, sunã-mã! 
    Îţi voi spune ce ai de fãcut. 
    Eu voi întârzia puţin.”

A) formula de adresare şi formula de încheiere     
B) semnătura şi conţinutul     
C) titlul şi semnătura            
D) titlul, formula de încheiere şi semnătura
E) titlul şi data

7. Cine creează o opera literară?
A) editorul B) povestitorul C) redactorul D) personajul  E) autorul

8. Semnul care trebuie pus la sfârşitul propoziţiei ,,Nu traversa pe culoarea roşie“ este:
A) punct   B) virgulă 
C) semnul întrebării     D) semnul exclamării                E) două puncte

9. Indicaţi  seria de semne care vă ajută să corectaţi textul:
  „Patrocle ce ne facem noi acum
    Nu ştiu stăpână
    Pe tine Patrocle nu te dor picioarele”

A) trei linii de dialog, patru virgule, două semne de întrebare    
B) trei linii de dialog, trei virgule, două semne de întrebare                                
C) două linii de dialog, patru virgule, două semne de exclamare
D) trei linii de dialog, patru virgule, un punct, două semne de întrebare 
E) trei linii de dialog, patru virgule, un punct, două semne de exclamare

10. Indicaţi perechea care nu se potriveşte:
A) altruist - egoist B) blând - sever 
C) vast - limitat   D) perseverent - silitor E) inocent - vinovat

c l a s a  a  I I - a
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1. Indicaţi perechea care nu se potriveşte:
A) inocent, ingenuu, pur, candid  B) firav, delicat, plăpând, fragil      
C) larmă, tărăboi, tihnă, hărmălaie  D) perseverent, tenace, zelos, silitor     
E) apetisant, savuros, îmbietor, plăcut

2. Pentru a marca o pauză scurtă în vorbire, se scrie:
A) punct    B) semnul întrebării     C) două puncte     D) semnul exclamării    E) virgulă

3. Indicaţi seria care poate înlocui expresiile: „mi-a ajuns la urechi”, „a fi cu ochii în patru”, 
„floare la ureche”, „a nu fi în apele lui”, „a fi de piatră”.

A) am văzut, vesel, uşor, indispus, sensibil          
B) am spus, am văzut, am auzit, am înnotat, am pietruit          
C) am auzit, atent, dificil, indispus, nepăsător         
D) am auzit, vigilent, uşor, indispus, insensibil                  
E) am testat, am privit, am auzit, indispus, insensibil

4. Indicaţi propoziţia scrisă corect:
A) De Paşte, bunica pictează coaja ouălor.            
B) De Paşte, bunica pictează coaja ouălelor.         
C) De Paşte, bunica pictează coaja ouălelelor.       
D) De Paşte, bunica pictează cuaja ouălor.        
E) De Paşte, bunica pictează coaja oălor.

5. Indică cuvântul care poate fi pronume de politeţe:
A) dumneai B) dânsa C) ea  D) dânsul  E) dânsele

6. Indicaţi substantivul care poate înlocui grupul de cuvinte subliniat: ,,Au recitat poezia din 
aducere – aminte.”

A) amintire B) carte  C) caiet  D) neatenţie E) obişnuinţă
7. Alege grupul format numai din substantive:

A) Eforie - Nord, Trei Brazi, Ştefan cel Mare  
B) Făt - Frumos, Cristina - Daniela, Mircea - Vodă      
C) Maria - Magdalena, Rilă - Iepurilă, Delta Dunării        
D) Stan Păţitul, Piatra Arsă, Zâna - Zânelor      
E) Marea Neagră, Mihai Viteazul, Cluj - Napoca

8. Cine a fost profesorul lui Mihai Eminescu?
A) bădiţa Vasile  B) Basil Drăgoşescu              
C) Aron Pumnul  D) Mihai Busuioc  E) domnul Vucea

9. Indicaţi seria în care apar ortogramele corecte pentru a completa propoziţiile: Ioana .....  
rochia pe care  .....  dăruit-o mama ..... . Dacă nu .....  invitat azi, ......  bine aş veni în luna ...... .  
..... dus la cumpărături cu un ...... de-al nostru.

A) ia, i-a, sa, m-ai, mai, mai, ne-am, neam 
B) ia, i-a, sa, m-ai, mai, m-ai, ne-am, neam       
C) ia, i-a, sa, m-ai, mai, mai, neam, ne-am               
D) i-a, i-a, sa, m-ai, mai, mai, ne-am, neam
E) ia, i-a, s-a, m-ai, mai, mai, ne-am, neam

10. Indicaţi semnele de punctuaţie care lipsesc în textul: „Moşnege zise ea ruşinată dă-mi 
şi mie nişte galbeni Ba pune-ţi pofta-n cui măi babă Când ţi-am cerut ouă ştii ce mi-ai 
răspuns”

A) două linii de dialog, patru virgule, două semne de exclamare, un semn de întrebare        
B) două linii de dialog, trei virgule, un semn de exclamare, un semn de întrebare             
C) o linie de dialog, două virgule, două semne de întrebare, un punct              
D) o linie de dialog, patru virgule, două semne de exclamare, un punct              
E) două linii de dialog, patru virgule, două semne de întrebare

c l a s a  a  I I I - a
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c l a s a  a  I V - a
1. Indicaţi propoziţia simplă:

A) Astăzi vom pleca. 
B) Andreea cântă frumos. 
C) Ana are mere.     
D) Râul curge repede. 
E) Ioana şi Alina sunt harnice şi ascultătoare.                

2. Indicaţi propoziţia în care verbul „a trage” are înţelesul de „a lenevi”!
 A) I s-a tras de la o măsea.
 B) Azor m-a tras cu putere în parc.
 C) Marin era tras la faţă.
 D) M-a tras în piept cu banii.
 E) Dorin trage mâţa de coadă.

    
3. Care dintre următoarele texte nu este un text narativ?

A) imnul B) fabula C) legenda D) basmul E) povestirea

4. Afişul este:
A) text în versuri  B) scrisoare 
C) nu este text  D) text nonliterar  E) bilet

5. Indicaţi seria în care substantivul nu a fost transformat în adjectiv!
A) generozitate - generos  B) portocală - portocaliu       
C) frumuseţe - frumuseţi D) omenie - omenos  E) curaj -  curajos

6. Indicaţi substantivul care are cele mai multe forme de plural:
A) cap B) curent C) bandă D) cristal E) merişor

7. Indicaţi subiectul din enunţul: „- Dragă mamă şi tată, plec în căutarea norocului!”
A) mamă B) mamă şi tată C) Dragă  D) neexprimat E) plec

8. Indicaţi enunţul în care ,,i” este forma de prezent a verbului ,,a fi’’:
A) Maşina-i duce cu viteză în oraş.
B) Rândunica-i hrăneşte cu insecte.
C) Vreau să-i amintesc de ea.
D) Şcoala-i nouă, spaţioasă şi frumoasă.
E) Nu-i lua nimic şi las-o în pace.

9. Indicaţi propoziţia în care numeralul are funcţia de subiect:
A) Cinci au cules ghiocei.
B) Buchetul al treilea este cel mai frumos. 
C) Îl aştept pe al patrulea.
D) Locurile sunt ale celor doi.
E) Patru elevi au rezolvat corect problema. 

10. În enunţul: „- ....Vorbeşte-i încet şi n-o să-ţi facă nimic!”, sunt:
A) 3 pronume personale 
B) două pronume personale              
C) niciun pronume personal 
D) 4 pronume personale 
E) un pronume personal
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1. Se scrie şi se pronunţă „des-” în toate cuvintele din seria:
A) desbate, deszăpezi, despovăra
B) destăinui, descifra, desvinovăţi
C) desface, deslega, descheia
D) descalifica, desşuruba, deshăma
E) despovăra, destupa, descheia

2. Indicaţi varianta în care toate cuvintele sunt corect despărţite în silabe:
A) ca-ba-nier, ca-me-leon, ca-pri-ci-os 
B) ca-şmir, ca-u-ză, pei-sa-gist 
C) ca-ba-ni-er, cum-pă-nă, se-ce-tă 
D) al-bin-ă, cai-et, zi-ar
E) ca-li-gra-fie, fo-to-gra-fie, pun-gă

3. Sinonimul expresiei „a obliga pe cineva să facă ceva” este:
A) a constrânge B) a converti 
C) a coordona  D) a convieţui  E) a consacra

4. În enunţul „Muieţi-s posmagii?” cuvântul „–s” este:
A) pronume personal accentuat B) pronume personal neaccentuat
C) verb auxiliar  D) verb predicativ E) verb copulativ

5. Ordonează logic cuvintele pentru a obţine un proverb:
pomul (1), omul (2), e (3), muncitor (4), roditor (5), ca (6)

A) 1, 2, 3, 4, 5  B) 2, 1, 6, 4, 5, 3 
C) 2, 4, 3, 6, 1, 5 D) 6, 2, 3, 5, 1, 4  E) 4, 2, 1, 3, 6, 5

6. Ce cuvinte nu pot fi bază pentru o familie lexicală?  
A) taxă, tataie, masă, pix B) a nara, masaj, dicţionar, carte  
C) ieri, alene, metru, bleu  D) nai, mască, floare, tavă  
E) zarzără, vorbă, ţeavă, mamă   

 7. Ce serie conţine numai cuvinte despărţite corect?    
A) sculp-tor, car-te, su-bi-ect, car-ne-ţel  
B) ab-stract, la-pte, o-ri-gi-nar, fi-re  
C) coa-fe-ză, cir-cu-la-ţi-e, ca-scă, bi-let   
D) dois-pre-ze-ce, de-za-pro-ba, dum-nea-ei, su-bli-ni-a   
E) vâr-stă, send-viş, gra-fi-e, re-spe-ctu-os        

8. Câte greşeli sunt în enunţul: „Noi ne interesasem de temă fiindcă la sfârşitul  ultimii 
săptămâini se încheia mediile”    

A) una  B) două  C) trei   D) patru   E) cinci      
 9. Numărul de litere coincide cu numărul de sunete în seria:

A) papucei, cercei, cireşe B) geologie, geamăt, undeva   
C) sandviş, relaxa, ureche    D) sfoară, viu, ghiozdan    E) amărui, inocent, papuci

10. Indică  în ordine semnele de punctuaţie care lipsesc în enunţul: „Fraţilor mai 
astâmpăraţi-vă odată  E noapte”     

A) linia de dialog, cratima, punctul, semnul exclamării 
B) litera mare, virgula, semnul exclamării, semnul exclamării 
C) virgula, cratima , semnul întrebării , semnul exclamării  
D) linia de dialog, virgula, semnul exclamării, semnul exclamării 
E) linia de dialog,  semnul întrebării, semnul exclamării, semnul exclamării    

c l a s a  a  V - a
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1. Ce valoare morfologică are cuvîntul subliniat din enunţul: „Astăzi voi încălţa cizmele 
cele călduroase.”

A) adjectiv demonstrativ B) pronume demonstrativ
C) articol demonstrativ D) articol hotărât  E) adjectiv

2. În propoziţia: „Oamenii generoşi au noroc în viaţă.” adjectivul are funcţia sintactică de:
A) subiect  
B) nume predicativ 
C) complement indirect 
D) atribut adjectival 
E) complement direct

3. Cum se numeşte personajul care apare într-un moment al desfăşurării acţiunii ca 
spectator?

A) personaj individual B) personaj pozitiv
C) personaj episodic D) personaj negativ E) personaj figurant

4. Identificaţi figura de stil din enunţul: „Prin foc, prin spăngi, prin glonţ, prin fum/ 
Prin mii de baionete…”

A) repetiţie B) enumeraţie C) epitet multiplu     D) comparaţie           E) aliteraţie
5. În propoziţia „Pisoii aceia sunt ai mei.”, avem subliniat un pronume posesiv cu 
functia de:

A) subiect, cazul nominativ B) nume predicativ, cazul nominativ
C) nume predicativ, cazul genitiv D) nume predicativ, cazul acuzativ
E) complement direct, cazul acuzativ

6. Ce serie conţine numai cuvinte scrise corect ?   
A) desfiinţează, detailat, a desşuruba, a despăgubi  
B) panglică, dintr-adins, curricular, detaliat   
C) se detaşează, magaziner, ruxac, a descoji  
D) dintotdeauna, a desfăşa, intervaluri, premiant  
E) recreativ, încâlceală, cabinet dental, înbucurător     

7. În enunţurile: „CEC-ul este astăzi închis.” „El este gură-spartă.” „Am citit despre Făt - 
Frumos.” „Am călătorit pe ruta Bucureşti - Iaşi.”, cratima este semn de ortografie:    

A) într-un singur enunţ  
B) în toate enunţurile este semn de punctuaţie 
C) în două enunţuri  
D) în trei enunţuri  
E) în patru enunţuri

8. Câte greşeli sunt în enunţul: „La concurs au venit destui de mulţi elevi, dar, dacă se are 
în vedere rezultatele obţinute în urma activităţi depusă de ei, merită să-i primim pe toţii.”   

A) două   B) trei   C) patru  D) cinci   E) şase    

9. Seria care conţine numai forme corecte de plural este:  
A) gheţuşuri, gălbenuşe, ghemotocuri, genitive 
B) licee, ţepe, foarfece, viruşi   
C) pardesie , guturaiuri , labirinturi , luminişuri  
D) mobile, laşităţi, limbajuri, bobuleţi  
E) panici, paltonaşe, indigouri, biblioteci        

10. Marchează seria care conţine sinonime contextuale:  
A) încet, lin, moale, adânc, aprins  
B) a închide, a fereca, a bloca, a cerceta, a bănui  
C) foc, pasiune, dogoare, luptă, durere  
D) motiv, argument, circumstanţă, variat, dojană  
E) lovitură, ciocnire, necaz, instrucţie, rezultat

c l a s a  a  V I - a
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1. Sunt corecte toate formele de plural din seria:
A) piersici, glonţuri, răsade B) pâraie, polenuri, treburi
C) refrenuri, răsaduri, procedeie D) virajuri, parbrizuri, taxie   E) şantaje, suliţe, parbrizuri

2. Sunt corecte toate cuvintele din seria:
A) blocuri-turnuri, redactori-şefi B) nou-veniţi, nuci-de-cocos
C) noi-născuţi, nord-dunăreni D) nou-născuţi, noi-aleşi      E) noi-veniți, noi-aleși

3. În enunţul „Din cinci, au reuşit trei.” , sintagma „din cinci” este:
A) prepoziţie+numeral cardinal –funcţia de complement indirect
B) numeral adverbial – funcţia  de complement direct
C) prepoziţie+numeral ordinal – functia de subiect
D) numeral distributiv – funcţia de nume predicativ
E) numeral cardinal – funcţia de complement de agent

4. În enunţul „Am intrat şi nu i-am remarcat şi pe ceilalţi.”, cuvintele subliniate sunt, în ordine:
A) pronume reflexiv, pronume demonstrativ de diferenţiere
B) pronume demonstrativ de identitate, pronume personal
C) pronume personal, pronume nehotărât
D) pronume reflexiv, pronume demonstrativ de apropiere
E) pronume personal, pronume demonstrativ de diferenţiere

5. Urarea „Casă de piatră!” este :
A) epitet personificator B) hiperbolă 
C) comparaţie  D) metaforă E) imagine auditivă

6. Ce serie conţine doar omonime?  
A) nouă, ochi, pană, stea B) bunică, sunet , milă, somn 
C) cârpă, dulce, floare, centru    D) război, roşie, bancă, soare 
E) pompă, cocoş, neg, cască    

7. Ce serie cuprinde cuvinte care se despart corect în două feluri: după structură şi după 
pronunţie, conform DOOM ?

A) rescrie, paronim, portochelari, despre 
B) pătlăgea, prefixare, succesiv, repetare   
C) recepţiona, pustnic, societate, calculator  
D) deocamdată, respectuos, reziduu, bentiţă   
E) publicare, punctaj, niciun, cerneală    

8. Este corect utilizat paronimul în enunţul:  
A) Aderenţa lui la ideile noastre este apreciată.   
B) Peste oraş ploaia bătea în avers.  
C) Mi s-a agăţat haina şi mi s-a rupt atlazul.  
D) Imigranţii care pleacă din ţară vor fi mereu rătăcitori.  
E) El este un elev iminent.   

9. În ce serie sunt numai cuvinte care pot avea alt sens prin schimbarea accentului?  
A) haină, ţarină, faur, ocean B) lui, ceai, albi, veselă  
C) care, acele, modele, deal    D) însuşi, marcă, unii, căi       E) lături, noi, bară, fiinţă      

10. Câte propoziţii simple există în enunţul: „Mă tem că vei regreta această hotărâre, dar, 
dacă vrei, poţi sau nu să te răzgândeşti, după cum consideri singur.” ?

A) niciuna   B) două   C) trei   D) patru  E) cinci

c l a s a  a  V I I - a
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1. Cărui moment al subiectului îi aparţin următorele elemente: cadrul, spaţiul temporal, 
personaje şi timpuri verbale:

A) expoziţiunea B) intriga
C) desfăşurarea acţiunii D) punctul culminant E) deznodământul

2. Propoziţia subordonată din fraza: „Întrebarea este dacă vei veni.” este:
A) subiectivă  B) predicativă 
C) atributivă  D) completivă directă E) completivă indirectă

3. Ce fel de atribut avem în enunţul: „Costel, vecinul meu de la patru, e inginer.”
A) simplu B) multiplu C) incomplet D) dezvoltat E) complet

4. Idicaţi felul atributului din enunţul: „Oana, colega, a câştigat concursul.”
A) apoziţional  B) substantival 
C) substantival genitival D) adjectival E) adverbial

5. Mărcile gramaticale ale eului liric într-un text liric sunt:
A) verbele la persoana I, pronumele personale la persoana I, adjectivele pronominale 
B) doar verbele la persoana I
C) doar adjectivele pronominale posesive
D) doar pronumele personale
E) doar adjectivele pronominale şi pronumele personale

6. Care este sensul neologismelor: „vesperal”, „eufonie”, „a apostrofa” ? 
A) de viespe, sunet personal, a pune o strofă în faţă   
B) speranţă, cacofonie, a pune o strofă la sfârşit  
C) de seară, disfonie, a chema  
D) înserare, a fi afon, a certa  
E) de seară, sunet plăcut, a mustra    

7. Există forme duble de accentuare a cuvintelor  numai în seria:  
A) hamburgher, inox, inspector  
B) paisprezece, olimpic, redactor 
C) protector, profesor, mijloc   
D) precaut, satiră, omograf   
E) oarecare, Napoleon, pictoriţă   

8. În enunţurile: Rochia este roşie , iar fusta – albă. Nu vreau să fac asta – a zis 
el. Bulgaria se află în sud-estul Europei. Eu pun creionul aici , iar tu – acolo. , 
linia de pauză este semn de ortografie:  

A) în niciun enunţ   B) într-un enunţ    
C) în toate enunţurile   D) în două enunţuri               E) în trei enunţuri        

9. Sunt corect abreviate cuvintele din seria:  
A) abreviat - abre. ; dativ-dat. ; antemeridian –a.m. ;  familiar-fami.  
B) dumneata - d-ta. ; era noastră - e.n. ; accentuat - ac. ; acuzativ - acz.  
C) condiţional - optativ - cond. ; de exemplu - d.e. ; imperativ - imper. , februarie -febr.  
D) după - amiază - d.a.; engleză - engl. ; figură - fig. ; diateză - dia.  
E) după Hristos - d. H. ; invariabil - invari . ; geografie - geo.; genitiv - ge.       

10. Câte propoziţii principale sunt în enunţul: „Sã scrie compuneri pentru cercul de 
literaturã al şcolii cui îi place sã-l şi frecventeze, nu cine nu are de-a face cu lectura.”? 

A) o propoziţie  B) două propoziţii 
C) trei  propoziţii D) patru propoziţii    E) cinci propoziţii

c l a s a  a  V I I I - a
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1. La table, le stylo, le cartable sont:
A) des fruits  
B) des légumes 
C) des objets   
D) des enfants  
E) des animaux

2. Mon frère est ……… .
A) de haute taille et maigre 
B) de petite taille et maigre       
C) gros et laid   
D) gros et beau                           
E) de haute taille et gros

3. Irène est dans ……… .
A) le jardin  
B) la salle de bain 
C) la chambre à coucher 
D) la cuisine 
E) le séjour

4. Le célèbre roman de Jules Verne s’appelle Vingt mille lieues ……… les mers.
A) sûr B) sous C) sur  D) sou E) sot

5. Dans l’arbre de Noël, on accroche ……… .
A) des boules  B) des feuilles 
C) des  pommes  D) des cahiers E) des gants

6. Nous étudions dans ……… .
A) un magasin  B) un hôpital 
C) une voiture  D) une école  E) un arbre

7. L’abeille c’est:
A) un oiseau  B) un insecte 
C) un papillon  D) un poisson  E) un arbre

8. Qu’est-ce qu’elle fait? Elle ……… .
A) dort  
B) chante 
C) joue 
D) mange 
E) rit

9. Marc part aujourd’hui à la montagne. Tu lui dis:
A) Bonne journée! B) Bonne fête! 
C) Bon courage! D) Bonne route! E) Bon anniversaire!

10. Tu rencontres un monsieur  à l ’entrée de l’immeuble. Tu le salues:
A) Salut, monsieur ! B) Au revoir, monsieur ! 
C) Bonjour, monsieur ! D) À bientôt, monsieur !          
E) Bonne journée, monsieur !

Il est mon frere

C o u r s  o p t i o n n e l
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Jean

1. Le ……… est le membre d’un État.
A) citadin  B) citron 
C) citrouille  D) cinéma E) citoyen

2. Daniel a les cheveux ……… et les yeux ……… .
A) noirs, vertes  B) noires, vertes 
C) noirs, verts  D) noir, vert E) noire, verte

3. Tu ………. une belle chanson.
A) chante B) chantez 
C) chantons D) chant E) chantes

4. Jean s’habille, mais il ne met pas ……… .
A) de jeans  
B) de chemise 
C) de pull  
D) de jupe 
E) de chaussures de sport

5. Pour faire des courses, tu entres dans ……… .
A) un magazine     B) un parc      C) un magasin       D) une école     E) un théâtre

6. Le contraire de gros, c’est:
A) petit     B) maigre      C) grand      D) beau      E) lourd

7. Harry Potter est un ……… .
A) un sorcier 
B) un mage  
C) une sorcière 
D) un enseignant 
E) un médecin

8. La Corse appartient ……… .
A) à l’Allemagne 
B) au Portugal 
C) à l’Angleterre 
D) à l’Espagne 
E) à la France

9. Quel est le chiffre qui manque: 23, 25, ……… 29 ?
A) vingt-quatre    B) vingt-six      C) vingt-sept      D) vingt-huit       E) vingt-neuf

10. Complète avec les formes correctes: „C’est la calculette …… cousin … Paul”.
A) du, de       
B) du, du      
C) de l’, du     
D) de, de      
E) de l’, de l’

I è r e  a n n é e
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1. L’euro est la monnaie ………  .
A) en Europe   B) en Bulgarie 
C) dans certains pays de l’Union européenne D) en Algérie       
E) en Australie

2. Je mange …… beurre et je bois un verre …… lait.
A) de, de  B) du, de 
C) de la, du  D) de l’, du         E) de la, de la

3. Le mot „orar” est traduit en français par :
A) oral  B) annuaire 
C) plan  D) emploi du temps        E) planification   

4. „Devant-derrière”, „beau-laid ” et „avance-retard ” sont :
A) des homonymes      
B) des antonymes      
C) des paronymes     
D) des mots-cachés              
E) des mots-croisés

5. Mettez au pluriel la phrase: „Ce journal est nouveau.”
A) Ces journals sont nouveaus.             
B) Ces journaux sont nouveaux.     
C) Ses journaux sont nouveaux.            
D) Ces journaux sont nouveaus.      
E) Ce journaux est nouveau.      

6. Chaque matin, moi et ma sœur …………… très tôt.
A) se réveille  B) nous réveillons  
C) me lève  D) vous réveillez E) nous nous réveillons

7. On ne peut pas mettre sur la table:
A) une nappe  B)  des couteaux 
C) des cuillères D) des fourchettes E) des vers

8. Elle a mal à la …..
A) estomac B) cou C) dos D) tête E) dents

9. Ce compositeur est …… talentueux …… l’autre.
A) plus … que  B) moins …. de 
C) aussi …. de  D) plus …. plus E) plus …. plus

10. Pauline et sa cousine ………… le train pour arriver à la montagne.
A) prend  
B) prenons 
C) prendre  
D) prenez 
E) prennent

hmmm...ce sont des...

Pauline et sa cousine

I I e  a n n é e
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1. - Êtes-vous partis à la montagne ? - Oui, nous ……… partis à la montagne.
A) avons B) sommes C) sont D) suis E) est

2. On achète de la viande à la:
A) pâtisserie  B) boulangerie 
C) boucherie   D) épicerie  E) au restaurant

3. „J’ai la trouille” signifie:
A) J’ai très peur     
B) J’ai faim    
C) Je suis inquiet      
D) Je suis fou de joie     
E) Je suis content

4. Je parle à ma mère. Je …… parle.
A) la      
B) leur      
C) me      
D) te         
E) lui

5. La cuisinière et le ……… font la cuisine. 
A) cuissot B) cuiseur C) cuissard  D) cuisinier    E) cuisseau

6. Je bois un …… de jus.
A) vers       
B) vert       
C) verre      
D) ver      
E) verte

7. „Il est moche” signifie:
A) il est beau  B) il est sympa 
C) il est terrible  D) il n’est pas sympa                E) il est méchant

8. Chasse l’intrus:
A) chemin B) allée C) sentier  D) voie E) parc

9. - Y a-t-il du café ? – Non, il n’y a pas …… café. Il n’y a que …… eau.
A) du, de     B) de, de l’     C) de la, de la      D) du, de l’       E) de l’, de l’

10. Marc et André sont venus …… me dire la vérité.
A) toujours       
B) après-midi      
C) souvent      
D) avant-hier      
E) jamais

Marc et Andre

Ma mere

I I I e  a n n é e
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1. Les gens ……… je t’ai parlé sont très sympa.
A) qui B) que C) dont D) où E) quoi

2. „Faire la sourde oreille” signifie:
A) faire semblant de ne pas entendre 
B) ne pas écouter    
C) ne pas faire attention    
D) être distrait          
E) être sourd

3. Un match de tennis a lieu  dans:
A) un cours  B) un court 
C) une cour  D) un coup  E) un cou

4. Le camembert est:
A) une espèce de fromage       
B) du pain         
C) une espèce de poisson       
D) un gâteau          
E) un  fruit

5. Quel est le temps du verbe „je viendrai”?
A) présent  B) passé composé 
C) futur simple  D) imparfait E) futur proche

6. Traduis: „El nu zisese nimic”:
A) Il n’a dit rien.  
B) Il n’avait rien dit.              
C) Il n’avait dit rien. 
D) Il n’a pas rien dit.   
E) Il n’allait rien dit.

7. La femelle du lièvre s’appelle ……  .
A) la biche B) l’étalon C) la lièvre  D) la hase E) la dinde

8. „À pas de loup” a comme synonyme:
A)  vite  B) en tapinois 
C) précisément  D) sûrement E) en abondance

9. Quel pays n’est pas le voisin de la France ?
A) La Belgique  
B) Le Luxembourg 
C) Andorra 
D) La Suisse   
E) Le Portugal

10. Chasse l’intrus:
A) lutte B) combat C) paix D)  assaut   E) guerre

Traduis!

Traduis!

Traduis!

camembert..mmmm

I V e  a n n é e
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1. „Dormir à poings fermés” signifie :
A) ne pas dormir       
B) dormir profondément      
C) dormir les yeux ouverts             
D) se réveiller             
E) fermer les poings

2. Tu invites tes copains pour fêter ton anniversaire. Tu …… invites.
A) lui B) leur C) la  D) leur E) les

3. Trouve la bonne réponse:  Philippe n’y va pas souvent. 
A) au théâtre  
B) du théâtre  
C) avec des amis 
D) de la mer 
E) à sa mère

4. Jules Verne est l’initiateur en France du roman:
A) d’amour 
B) réaliste  
C) d’aventures et de science-fiction      
D) policier    
E) historique

5. Le livre qui contient beaucoup d’illustrations est un livre:
A) imagé  B) imaginaire 
C) imaginé   D) imaginatif E) imaginable

6. Mettez le verbe au futur proche: „Tu (faire) ton exercice.”
A) vais faire  B) vas faire 
C) va faire  D) vois faire E) veux faire

7. Lequel de ces symboles n’est pas français?
A) Vercingétorix 
B) Napoléon    
C) la bûche  
D) le coq gaulois 
E) le turron

8. Chasse l’intrus:
A) effacer B) gommer C) rayer D) lasser E) raturer

9. L’oiseau …… .
A) bourdonne B) glapit C) ramage  D) hurle E) croule

10. Si tu m’appelles ce soir, je (venir).
A) viendrai B) verrai  C) voudrai D) viendrais E) venirai

Traduis!

Traduis!

V e  a n n é e
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1. Le jour férié signifie:
A) le premier jour du mois 
B) une féérie      
C) le jour où tu peux acheter des objets en fer         
D) le jour libre, où l’on ne travaille pas      
E) l’époque de fer

2. Le grand prix du festival du film de Cannes est:
A) Oscar 
B) Golden Globe      
C) Palme d’Or       
D) Grammy        
E) Ours d’argent

3. Mettez la forme correcte: „Marc est ……… élève de la classe.”
A) le plus  B) le mieux 
C) le pis  D) le meilleur  E) la meilleure

4. Le palais du Luxembourg est le siège :
A) du Ministère des Affaires Étrangères  
B) de l’Opéra de Paris                
C) de l’Assemblée Nationale                                 
D) du Conseil d’État            
E) du Sénat

5. L’ Ascension commémore …… .
A) la crucifixion du Christ             
B) la montée de Jésus au ciel      
C) la fête de tous les Saints        
D) la fête du Travail                       
E) 40 jours avant les Pâques     

6. La Francophonie est fêtée en Roumanie ……… .
A) le 14 février   B) le 1 juin  
C) le 20 mars   D) le 21 mai  E) le 6 décembre

7. Que fait l’alouette?
A) grisolle B) chante  C) grogne D) glousse      E) bêle

8. Chasse l’intrus:
A) le gratte-ciel      B) un palais C) une villa      D) un château              E) une ville

9. Quand on célèbre en France la fête des pères?
A) Dernier dimanche de mai B) Troisième dimanche de juin       
C) le 21 mai  D) le 1er juin E)  le 1er décembre

10. Chez le crémier on trouve:
A) de la viande       B) du lait  C) de la salade      D) du sucre       E) de l’huile

V I e  a n n é e
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O p t i o n a l  c l a s s e s
1. Let’s count: two, four, six, eight, ten, ........

A) tuelv  B) tuelve C) twelve D) twelf E) tuelf 
2. Which one is not a school object?

A) a pen B) a robber 
C) a rubber D) a book E) a copy book 

3. Tom is in the ………. 
A) chicken  
B) chitchen  
C) chichen 
D) kichen  
E) kitchen 

4. Fill in the poem: “Spring is green,
                                Summer is bright,
                                     ...... is yellow
                                And winter is white.” 

A) Autumn 
B) Otumn 
C) Autum 
D) Autumne 
E) Outumn

5. “Who is she?”
“She is my ………” 

A) mother   
B) teacher     
C) grandma   
D) sister  
E) doctor 

6. My favourite food is … 
A) pizza  B) ice cream  
C) hotdog   D) milk   E) cream  
7. “What can the fish do?” 

A) “It can swim.” B) “It can fly.”         
C) “It can dance.” D) “It can sing.” E) “It can run.” 

8. The odd out.
 “Open the  ............!”

A) mouth B) window C) door  D) rubber  E) book 
9. The sun  is… 

A) pink  
B) purple  
C) black  
D) yellow 
E) brown

10. Fill in: “Hello. ………. name is Jim.”
A) Me B) Mi  C) Mai D) My E) I

He is 
Tom
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T h e  I S T  y e a r  o f  s t u d y
1.“Where do you usually brush your teeth?”
“In the …”

A) bedroom   B) bathroom   C) kitchen  D) living room   E) garden  

2. Which of the following animals has got a short tail? 
A) a bear B) a frog C) an elephant  D) a cat E) a wolf

3. Fill in the dialogue: 
“It’s red and black. What is it?”
“It’s a / an …”

A) rabbit B) frog C) apple D) ladybird  E) banana

4. Where is the plane? ……… the sky. 
A) on  
B) in 
C) under 
D) near 
E) to  

5. Fill in: “I have got ten .... at my hands and ten ... at my feet.”
A) fingers/ toos  
B) fingers/ toes 
C) finghers/ toes  
D) fingers/ toos 
E) finger/ toe

6. I have breakfast in the ......... 
A) night B)  evening  C) morning D) afternoon E) noon

7. Fill in: one peach, two ………. 
A) peaches B) piches C) peachs D) petches E) pitches 

8. I’ve got a cooker in the……….
A) ckitchen 
B) chicken 
C) kitchen 
D) chitchen 
E) kichen 

9. What’s next? “Monday, Tuesday, Wednesday, ......”
A) Thusday  B) Thursdey  C) Thuesday D) Thurnsday  E) Thursday 

10. Name the clothes. 
A) A skirt and a belt. 
B) A shirt and a scarf. 
C) A shorts and a hat. 
D) A T-shirt and a scarf. 
E) A skirt and a scarf. 



E N G L I S H  L A N G U A G E

31

T H E  2 N D  Y E A R  O F  S T U D Y 

1. Answer the following question: “How do you call the daughter of your father’s brother?”
A) Sister    B) Step-sister C) Cousin D) Cousine E) Aunt

  
2. I can buy fruit and vegetables from the  ……… .

A) bank  B) baker’s C) greengrocer’s  D) toy shop  E) chemist’s  

3. She is cold so she puts the scarf round her ……… .
A) finger B) wrist C) hip D) hand E) neck

4. The opposite of “smooth” is …… .
A) raf  B) rough C) rouf D) rought  E) raugh

5. Complete the dialogue.
A: “What are you doing?”
B: “I ……… a film.”

A) see   B) am waching 
C) am watching  D) am seeing E) am looking 

6. The plural of “sheep” is ……… .
A) sheeps  
B) ships  
C) sheep  
D) sheepes  
E) shipes

7. Fill in: “As the weather is fine we will have our party .... the house.”
A) inside  B) outside  
C) in  D) out  E) in front 

8. My dog has got two long and floppy …… , four short …… ,  and a very long …… . 
A) years/ feet/ tail  
B) ears/ foot/ tail  
C) ears/ feet/ tale  
D) ears/ feet/ tail 
E) ears/ feets/ tail

9. Which sentence is correct?
A) I’m watching TV now. B) I’m watching to TV now. 
C) I’m watching on TV now. D) I’m looking on TV now. 
E) I’m looking the TV now. 

10. Find the correct word order of the following words.
in / swimming / you / do / the / like / sea?

A) Swimming in the sea you do like? 
B) You do like swimming in the sea?
C) Do you like swimming in the sea? 
D) Do like you swimming in the sea?  
E) Swimming do you like the swimming in?
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T H E  3 R D  Y E A R  O F  S T U D Y 

1. “I grow vegetable and he sells them. Who are we?” 
A) A grower and a seller.  B) A gardener and a greengrocer.   
C) A farmer and a customer.   D) A gardner and a greenseller.  
E) A farmer and a salesman.  

2. Fill in the correct preposition.
“When do you usually go to your grandparents?”
“…… the weekends.”

A) Inside  B) At  C) In   D) To   E) From 
 3. Anne usually…………. her breakfast at 6:30 but now she ……… it at 9:30 because 
it is Sunday.

A) haves/ is having  B) has/ is having     
C) is having /has  D) is having/ is having  E) has/ has

4. Fill in the dialogue.
A: “……… car is that?”
B: “My mother’s.”

A) Who B) Whichs C) Whom D) Whoms E) Whose
5. Fill in the sentence.
“The woman wears a belt round her ……. “  

A) waist 
B) weist 
C) wiest 
D) waste 
E) ueist

6. Put the verbs into the correct tense.
“Mother … (cook) dinner in the kitchen while Helen …… (play) the cello in her room.”

A) cooks / is playing B) cooks / plays 
C) is cooking / is playing  D) is cooking / plays E) is cocking / is playing

7. Choose an item to correct the mistake. 
“I like it! It’s an exiting film!”

A) eat  B) Its  C) a D) exciting  E) mouvie
8. Put the words into the correct order.
spend / holidays / seaside / we / our / at / always / summer / the 

A) We spend our summer holidays always at the seaside.  
B) Always we spend at the seaside our summer holidays. 
C) We always spend our summer holidays at the seaside.  
D) We spend always our summer holidays at the seaside. 
E) We spend our summer holidays at the seaside always.

9. Put the verbs in the brackets in the correct form.
“(Can) you ride a bike?”
“No, I (can/ not) anymore, but I (can) when I was a child.”

A) Can/ can’t/ can B) Could/ couldn’t/ can  
C) Can/ can’t/ could D) Could/ can’t/ can             E) Can/ couldn’t/ can 

10. Complete the sentence with the correct form of “fast”.
“This is………car in the race.”

A) fast  B) the faster  C) the fastest D) the most fast   E) the fast
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T H E  4 T H  Y E A R  O F  S T U D Y 
1. Put the words into the correct order.
“thieves / running / the / were / but / police / hard/ the / caught / car / them / instant / an / in”

A) The thieves were running in an instant but the police caught them hard. 
B) The hard running thieves were the police caught them car but in an instant.   
C) The running thieves were hard them caught but the police car in an instant.  
D) The thieves were running hard but the police car caught them in an instant.  
E) Them hard in an instant the thieves were caught running but the police car.

2. Fill in with the right preposition.
“I can drive……. a car but I like travelling ………plane better.”

A) --, on B) --, by C) on, with D) on, by E) by, by 
3. Complete the sentence with the correct form of “bad”.
“This is……… nightmare in my life!”

A) the bad  B) the worse  C) the worst D) the most bad E) the worse
4. Cross out the extra word.
“She is always shouting at me all the time. I can’t stand it anymore!”

A) is B) always C) the D) can’t  E) it
5. What does the underlined “s” stand for? “Mary’s my best friend. ”

A) is   B) has  
C) a possessive D) a plural noun  E) 3rd singular, present simple 

6. Choose the right question for the answer below.
A: “……………………..?”
B: “Twice a week.”

A) When did he leave?          B) How often do you meet?  
C) Where does he work?       D) How many bags did you have?    
E) Do you go to school?

7. Fill in the sentence.
“Which of the four paintings do you like best?”
“The ………..”

A) third  B) thrid  C) threeth  D) threrd   E) fivth
8. Correct the mistake using one of the words given below.
“Snow White loved all the creatures in the wood: rabbits, squirrels, deers or birds.”

A) loved  B) creetures  C) sqirrels  D) deer  E) bears

9. Choose the correct answer.
“Susan ……… (have) breakfast while her little brother  …………… (still/ sleep). 
He…………… (not/go) to school.”

A) has /still sleeps/ is not going                   B) is having/ is still sleeping/ is not going 
C) is having/ is still sleping/ does not go     D) has/ sleeps/ do not go
E) is having/ is still sleeping/ does not go

10. You must change the following affirmative sentence into 
an interrogative one. Pick the right variant: “I went to school yesterday.”

A) I went to school yesterday?        
B) Went I to school yesterday? 
C) Did I go to school yesterday?        
D) Did I went to school yesterday.
E) I did go to school yesterday? 

hmm...the right 
question..

Let's 
change it!
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T H E  5 T H  Y E A R  O F  S T U D Y 
1. What does “must” express in the following sentence?
“Students must wear a uniform while at school.”

A) An obligation. B) A possibility. 
C) An advice.  D) A capability. E) A reproach.

2. Fill in the correct words.
A: “You went to church last Sunday, …………?”
B: “Yes, I …… ”

A) went you not / went B) didn’t you / went  
C) haven’t you / have D) didn’t you / did E) did you / did

3. Fill in the correct modal verb: “You look awful! You………… see a doctor.”
A) should B) may C) might D) could E) can 

4. What does “get fed up” mean?
A) become annoyed or bored  B) be fed too much  
C) get too much food D) get plenty of food  E) get plenty of money  

5. Put the verbs in brackets into the correct tenses.
A: “Would you like another slice of pizza?”
B: “No, thank you. I …… (just/ have) two slices. I think it’s enough.”

A) just have   B) have just had 
C) have just have D) just had  E) have just having

6. Put the verbs in brackets into the correct tense.
Grandma always says that if I………… (be patient) I ………… (fulfill) all my dreams.

A) will be patient/ fulfill  B) will be patient/ will fulfill  
C) am patient/ will fulfill  D) be patient/ will fulfill      E) am being patient/ am fulfilling

7. Fill in the following sentence: “The symbols of St. Valentine’s Day are ……… ”
A) red roses, pumpkin pie, heart-shape chocolates     
B) red roses, Cupid, heart-shape chocolates  
C) reindeer sleigh, presents, Cupid 
D) chocolate eggs, red roses, Cupid   
E) Santa, Cupid, Easter Bunny

8. Spot the mistake: “There are not enough money in my wallet.”
A) there  B) are  C) enough D) money  E) wallet 

9. Rephrase the first sentence by using one of the variants A) to E) to fill in the second 
sentence. The meaning must stay the same.
“Marianne has lived in London for almost half a century.”
“Marianne ………………1976.”

A) lived in London since              B) has lived in London since 
C) is living in London since         D) has lived in London from          E) is living in London from

10. Choose the right variants.
“I  …… (never/be) to France before so when I  ……… (arrive) to Paris my heart (beat) so 
hard I …… (can) hardly breath.”

A) was never/ arrived/ was beating/ could
B) have never been/ arrived/ beats/ could 
C) never been/ arrived/ beating/ could            
D) have never been/ arrived/ was beating/ could  
E) have never been/ have arrived/ was beating/ could
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T H E  6 T H  Y E A R  O F  S T U D Y 
1. Fill in the gap with the correct word.
The supermarket is …… than the corner shops. 

A) more far  B) father  C) furthere  D) much far  E) farther
2. Who wrote Alice’s Adventures in Wonderland?

A) J. K. Rowling B) Charles Dickens  
C) William Shakespeare D) Walter Scott E) Lewis Carroll

3. Put the verbs in brackets into the correct tense.
“The moment I …… (want) to put on my gloves I …… (realise) I …… (take) my mother’s.”

A) wanted/ realized/ took B) wanted/ realized/ have taken   
C) wanted /realized/ had taken    D) was wanting/ realized/ had taken   
E) wanted/ had realized/ had taken 

4. Fill in the gap with the right adverb.
I always sing …… having a shower.

A) during B) while C) whereass D) on  E) wilst
5. Fill in the gaps with the right verb forms.
“I …… (not know) all the things I know if my mother …… (hassle) me to read all the time. ”

A) wouldn’t know/ wouldn’t hassle       
B) didn’t know/ wouldn’t hassle  
C) won’t know/didn’t hassle  
D) wouldn’t know/ won’t hassle   
E) wouldn’t know/ didn’t hassle

6. Fill in the right forms of much / many.
“Mary has got …… friends. She is a sociable and …… loved person.  …… you see her 
…… you want to meet her again.”

A) much/ many/ The more/ the more  
B) many/ more/ The much/ the more  
C) many/ many/ The most/ the most  
D) many/ much/ The more/ the more 
E) much/ many/ More/ more 

7. Spot the word in addition.
A: “When are you going to apologize to Carl?”
B: “Never, when hell freezes over.”

A) are  B) going  C) to  D) never  E) over
8. What does the underlined idiom mean? “Ann and Mary are like two peas in a pod.”

A) very comfortable  B) as small as peas   
C) round-shaped D) exactly like each other       E) caught in a trap

9. Fill in the correct modal verb.
“.... I open the window? I feel sick and I …… breath.”
“Yes, of course. You …… lay down for a while to catch your breath.”

A) must/ can’t/ may B) could/ must’t/ can  
C) may/ can’t/ must D) can/ should’t/ could     E) can/ may not/ must 

10. Spot the mistake:
“We’ve been on the road for two hours now; lets make a stop for a coffee.”

A) been B) road C) hours D) lets E) coffee 
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1. Completează proverbul:
„Lupul îşi schimbă ............, dar năravul ba.”

A) blana B) unghiile C) culoarea D) părul E) gusturile

2. Ce arbore are tot timpul anului frunzele verzi:
A) gutuiul B) stejarul C) castanul D) nucul E) bradul

3. Ce plantă nu se cultivă la noi în ţară:
A) grâul B) portocalul C) porumbul D) varza E) mazărea

4. Ploaia de vară este anunţată de:
A) sunete muzicale B) tunete 
C) clopote  D) tobe E) trompete

5. Nu este plantă medicinală:
A) muşeţelul  B) sunătoarea 
C) gălbenelele  D) coada şoricelului E) floarea soarelui

6. Animalul ocrotit de lege este:
A) ursul B) vulpea C) capra neagră D) lupul E) iepurele

7. În anotimpul de vară se sărbătoreşte:
A) Mărţişorul B) Ziua Copilului           C) Paştele D) Crăciunul E) Floriile

8. Ce obiect nu se potriveşte cu celelalte:
A) role  B) paletă de tenis 
C) minge  D) sanie  E) bicicletă 

9. Care grupare este corectă?
a) vara se coc   1) caise, pepeni, piersici
b) iarna se coc  2) struguri, pere, nuci
c) primăvara se coc  3) banane, portocale, mere
d) toamna se coc  4) căpşuni, cireşe              
A) b 2 B) a 1 C) d 4 D) c 3 E) niciuna

10. Indicaţi varianta în care se prezintă o acţiune pe care nu este bine să o faci:
1) Înainte de a mânca fructe şi legume le speli foarte bine.
2) Când fulgeră te adăposteşti sub copaci.
3) Aduni hârtie pentru a salva viaţa copacilor.
4) Când eşti în parc arunci hârtiile la coş.
5) Uzi plantele când este secetă.
A) 1                    B) 2                     C) 5                       D) 4                   E) 3

c l a s a  I
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c l a s a  a  I I - a
1. Care este ordinea corectă a cuvintelor pentru a afla acest proverb:
dimineaţă, de,          cunoaşte,            se,      bună, ziua
 1  2                 3                     4                 5                 6

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 B) 2, 3, 5, 1, 4, 6 
C) 3, 5, 6, 1, 2, 4 D) 6, 5, 4, 3, 2, 1          E) 5, 6, 3, 4, 1, 2 

2. Alege explicaţia corectă pentru: „păsările soseau din depărtările albastre” 
A) soarele nu apusese încă
B) veneau din ţările calde
C) coborau înainte de a se însera
D) veneau într-o ţară mai întunecoasă
E) soseau în stoluri pe cer

3. Ce sărbătorim la Paşti ?
A) Vopsirea ouălor 
B) Învierea Domnului    
C) Mersul la biserică 
D) Colinde 
E) Naşterea Domnului

4. Strămoşii noştri au fost:
A) tătarii B) turcii C) dacii şi romanii D) americanii E) bulgarii

5. România este o ţară în continentul:
A) Asia B) Africa C) Australia D) Europa E) America

6. Prin amestecul culorilor galben şi roşu obţinem:
A) verde B) portocaliu C) roşu D) mov E) albastru

7. Care cuvânt conţine trei vocale şi trei consoane:
A) elev B) bancă C) română D) exerciţiu E) cuvânt

8. Ziua Internaţională a Copilului se sărbătoreşte la: 
A) 1 Decembrie B) 1 Martie C) 1 Aprilie D) 1 Septembrie E) 1 Iunie

9. Deoarece animalele au nevoie de hrană, apă, aer, lumină şi căldură, ele trăiesc:
A) numai în alte ţări B) numai la noi în ţară
C) numai în ţările calde  D) acolo unde au condiţii prielnice
E) numai în zonele reci

10. Pe hartă şi pe globul geografic  apele  sunt reprezentate  prin culoarea:
A) verde 
B) maro 
C) galben 
D) roşu 
E) albastru
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1. Nu reprezintă o trăsătură morală:
A) sinceritatea   B) bunătatea 
C) curajul  D) încrederea  E) înălţimea 

2. Acest element natural este prezent peste tot în mediul înconjurător: în sol, în 
aer, în plante, în corpul animalelor. Fără acesta viaţa nu ar fi posibilă.

A) roca B) minerale C) apa D) aer E) sol 

3. Următoarea substanţă  este insolubilă în apă:
A) cacao B) cerneală C) petrol D) sare E) zaharină 

4. Cine are corpul lung şi subţire, nu are picioare şi poate fi veninos ?
A) albina B) râma C) şarpele D) delfinul E) scorpionul

5. Care este „floarea ochiului”?
A) crinul B) bujorul C) anemona D) margareta E) irisul 

6. Este un organ de simţ:
A) piciorul B) braţul C) capul D) creierul E) nasul

7. Bruma, chiciura şi poleiul sunt:
A) anotimpuri  B) forme de relief 
C) dezastre ale naturii D) fenomene ale naturii   E) fenomene specifice verii 

8. Apa nu are următoarea caracteristică (însuşire):
A) incoloră B) inodoră C) lichidă D) transparentă E) lemnoasă
 

9. Tonurile se obţin prin amestecul de ........    
A) roşu şi galben 
B) albastru şi galben       
C) verde şi galben              
D) alb şi o culoare   
E) roşu şi o culoare 

10. Indică propoziţia falsă: „Mamiferele .........  . ”
A) nasc pui vii     
B) au corpul acoperit cu blană sau păr   
C) care se hrănesc cu plante se numesc erbivore   
D) au inimă, sânge roşu şi cald 
E) nu au schelet intern şi coloană vertebrală

c l a s a  a  I I I - a
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1. Pentru a ajunge la maturitate, această plantă are nevoie de doi ani pentru un 
ciclu de dezvoltare:

A) porumbul  B) cireşul C) pătlăgeaua roşie D) varza E) muşetelul 

2. Procesul de transformare pe care îl suferă fluturele de la ieşirea din ou până 
stadiul de adult se numeşte:

A) larvă  B) nimfă 
C) fluturaş  D) pupă E) metamorfoză

3. Printr-o placă de metal lumina nu trece deoarece placa este:
A) grea  B) mare C) opacă D) transparentă E) incoloră 

4. Dacă densitatea corpului este mai mică decât cea a lichidului în care se află, corpul.... : 
A) se scufundă  B) se decantează  
C) pluteşte   D) se dizolvă E) se solidifică

5. Un circuit electric simplu conţine:
A) baterie, fire de legătură, bec               B) bec, fire de legătură, comutator
C) baterie, bec, comutator                        D) comutator, bec, priză
E) baterie, fire de legătură, comutator

6. Planeta numită Luceafăr este planeta:
A) Mercur B) Pluto 
C) Saturn D) Jupiter E) Venus

7. Ziua şi noaptea se formează datorită:
A) rotaţiei complete a Pământului în jurul Soarelui  
B) poluării
C) rotaţiei complete a Pământului în jurul axei sale  
D) formei sferice a Pământului
E) ceasului

8. Geto dacii trăiau organizaţi în triburi şi uniuni de triburi. În timp ei au început 
să se diferenţieze în clase sociale. Oamenii de rând se numeau:

A) tarabostes    B) pileati C) oameni de rând D) comati E) geţi

9. „Unirea, naţiunea a făcut-o !” este o afirmaţie care aparţine lui:
A) Mihai Viteazul B) Dimitrie Cantemir   
C) Anton Pann  D) Mihail Kogălniceanu         E) Regele Carol I 

10. Care este primul domnitor român, ales membru al Academiei din Berlin?
A) Constantin Brâncoveanu B) Alexandru Ioan Cuza  
C) Mihail Kogălniceanu   D) Dimitrie Cantemir          E) Iancu de Hunedoara 

c l a s a  a  I V - a
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1. Cele mai populate state de pe Glob sunt:
A) China şi S.U.A B) India şi S.U.A.  
C) S.U.A. şi Japonia D) China şi India                E) China şi Japonia

2. Statul cu cea mai mică densitate a populaţiei de pe Pământ (1,5 loc/km2) este: 
A) China  B) Mongolia 
C) India  D) Coreea de Sud                E) Japonia

3. Pădurea de conifere care ocupă nordul Europei şi Asiei se numeşte:
A) savană B) stepă C) taiga D) tundră E) silvostepă

4. Cernoziomurile, cele mai fertile soluri sunt localizate în climatul:
A) ecuatorial  B) tropical-uscat 
C) polar  D) temperat-continental E) subpolar 

5. Frunzele molidului:
A) sunt solzoase 
B) cad în timpul iernii      
C) au mai multe nervuri 
D) sunt persistente 
E) au formă de linie

6. Referitor la înmulţirea molidului:
A) conul bărbătesc este o inflorescenţă        
B) conul femeiesc are vârful îndreptat în sus
C) polenizarea este făcută de insecte          
D) generaţia asexuată este bine dezvoltată
E) generaţia sexuată este planta însăşi

  
7. Referitor la caracteristicile coniferelor:

A) rădăcinile sunt pivotante           
B) frunzele au un strat de ceară
C) florile au ovar, stil şi stigmat      
D) seminţele sunt acoperite de fruct
E) fructele se numesc conuri

8. Împăratul Teodosiu a împărţit Imperiul Roman în anul:
A) 313 d.Hr B) 395 d.Hr  C) 392 d.Hr D) 475 d.Hr E) 325 d.Hr

9. Imperiul Roman de Apus a fost cucerit în anul:
A) 325 d.Hr B) 392 d.Hr C) 476 d.Hr D) 475 d.Hr E) 313 d.Hr

10. Constantinopolul a fost întemeiat în anul:
A) 330 d.Hr  B) 313 d.Hr C) 325 d.Hr D) 395 d.Hr  E) 392 d.Hr

c l a s a  a  V - a
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1. Capitala statului Belarus se numeşte:
A) Moscova B) Kiev C) Minsk D) Chişinău E) Sofia

2. Statul Andorra este situat în Munţii:
A) Alpi B) Carpaţi  C) Pindului D) Pirinei E) Balcani

3. Polderele, suprafeţe de uscat recuperate de sub apele Oceanului Atlantic, 
sunt specifice statului numit:

A) Belgia  B) Olanda 
C) Franţa  D) Irlanda E) Luxemburg

4. Ladoga şi Onega, cele mai mari lacuri glaciare din Europa, sunt situate în:
A) Germania B) Rusia C) Polonia D) Ungaria E) Ucraina

5. Păsările au:
A) dinţi B) membre anterioare acoperite cu piele solzoasă 
C) cloacă D) vezică urinară                                     E) temperatura corpului variabilă

6. Ornitorincul este mamifer deoarece:
A) are cloacă  B) are cioc lăţit  
C) depune ouă   D) are blană  E) are două medii de viaţă

7. Liliacul are:
A) urechi cu pavilioane mici 
B) stern cu carenă mică   
C) miros slab dezvoltat  
D) văz bine dezvoltat 
E) oase groase

8. Iluminismul a apărut în secolul:
A) XIV B) XV C) XVIII D) XIX E) XIII

9. A spus că Pământul se învârte în jurul Soarelui:
A) N. Copernic  
B) G. Galilei 
C) I.Newton   
D) A.Vivaldi   
E) I. Kepler

10. „Declaraţia drepturilor” a fost dată în anul:
A) 1534 B) 1648 C) 1640  D) 1543  E) 1689  

c l a s a  a  V I - a
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1. Punctul extrem sudic al Africii este:
A) Capul Bunei Speranţe B) Capul Verde 
C) Capul Acelor  D) Capul Blanc E) Capul Guardafui

2. Cei mai vechi munţi ai continentului nord-american sunt:
A) Munţii Stâncoşi 
B) Munţii Apalaşi   
C) Munţii Coastelor 
D) Munţii Sierra Nevada 
E) Munţii Alaska

3. Cel mai mare oraş din Statele Unite ale Americii, ca număr de locuitori, se numeşte:
A) Washington  B) New York 
C) Boston  D) Los Angeles            E) San Francisco

4. Capitala Africii de Sud este oraşul numit:
A) Johannesburg B) Cape Town 
C) Kimberley  D) Pretoria          E) Port Elizabeth

5. În timpul sistolei atriale:
A) sângele venit prin vene umple atriile    
B) valvele atrioventriculare sunt deschise
C) sângele este trimis în tot corpul           
D) sângele ajunge la plămâni   
E) atriile se relaxează

6. Circulaţia sângelui în artere se face:
A) cu întreruperi 
B) cu viteză mică 
C) cu presiune scăzută 
D) în flux continuu 
E) cu întreruperi dar şi în flux continuu

7. Laringele are :
A) 15 - 20 inele cartilaginoase B) celule cu cili şi mucus   
C) două orificii numite coane D) patru perechi de corzi vocale E) epiglotă

8. Declanşarea celui de-al doilea război mondial a fost în anul:
A) 1940 B) 1939  C) 1938 D) 1941 E) 1945

9. Intrarea S.U.A. în război a fost determinată de atacul de la:
A) Stalingrad B) Midwey C) Hirosima          D) Pearl Harbour E) Nagasaky

10. Capitularea Germaniei a avut loc în anul: 
A) 1948 B) 1939 C) 1947 D) 1946 E) 1945

c l a s a  a  V I I - a
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1. Populaţia germană de pe teritoriul ţării noastre este formată din saşi şi:
A) maghiari B) rromi C) greci D) şvabi E) tătari

2. Cea mai importantă regiune viticolă din ţară este unitatea de relief numită:
A) Câmpia Română B) Dealurile de Vest   
C) Subcarpaţii de Curbură D) Munţii Carpaţi  E) Podişul Dobrogei

3. Aşezările permanente apar până la altitudini de 1600 m în Munţii:
A) Banatului B) Apuseni C) Carpaţii Curburii  D) Poiana Ruscă  E) Măcin

4. Judeţul cu cea mai mică întindere este: 
A) Covasna B) Ilfov  E) Sălaj D) Mehedinţi E) Galaţi

5. Dezvoltarea durabilă se face prin:
A) defrişarea pădurilor 
B) suprapăşunatul     
C) reciclarea resurselor  
D) supraexploatarea resurselor oceanice             
E) supraexploatarea resurselor terestre

 6. Într-un parc naţional este interzisă:
A) orice formă de exploatare sau intervenţie a omului        
B) vizitarea în scop recreativ   
C) vizitarea în scop turistic                                   
D) vizitarea în scop educativ     
E) vizitarea în scop cultural  

   
7. Nu sunt biodegradabile:

A) resturile vegetale şi animale B) frunzele plantelor      
C) seminţele plantelor D) excrementele animalelor     E) PET-urile (materiale plastice)

8. În 1916, România a hotărât intrarea în război alături de:
A) Rusia B) Ungaria C) Bulgaria D) Turcia  E) Grecia

9.  Bătălia de la Oituz a avut loc în anul:
A) 1916 B) 1917 C) 1918 D) 1914 E) 1915

10. În aprilie 1918 România a încheiat pacea de la:
A) San – Stefano B) Berlin   
C) Buftea - Bucureşti D) Paris  E) Trianon

c l a s a  a  V I I I - a
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Episodul 1 
Un delincvent 
pe fugã

2
44

În această duminică, Ştefănel 
a ieşit la plimbare cu bicicleta. 
Deodată se opreşte pe marginea 
drumului.

Un motociclist se ridică de jos.

Ştefănel îl ajută să îşi 
ridice motocicleta...
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5
45

3

4

 ...şi decide să 
pornească în urmărire.

Ştefănel prinde din urmă 
maşinile la o barieră.

ÎN CARE MAŞINĂ SE 
AFLĂ DELINCVENTUL?
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Colorati ghicitoarea
Coloraţi imaginea alăturată şi veţi observa un animal. Care este acesta? 

Ben 10
Între cele două imagini există 10 diferenţe.  Descoperiţi-le!

46
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Ben 10
Între cele două imagini există 10 diferenţe.  Descoperiţi-le!

47
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de lucrari corectate

Si nu numai...

mai mult pentru tine!

 povestea merge mai departe
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