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1. În ce zi a sãptãmânii va avea loc excursia?
A) miercuri B) joi C) luni D) vineri E) marþi

2. În ce datã va avea loc excursia?
A) 25 septembrie B) 26 septembrie C) 1 octombrie
D) 3 octombrie E) 29 septembrie

3. Excursia are loc toamna. Care sunt lunile acestui anotimp?
A) august, septembrie, octombrie B) septembrie, august, noiembrie
C) septembrie, octombrie, noiembrie D) septembrie, octombrie, decembrie
E) septembrie, noiembrie, ianuarie

4. Ce flori sunt în vazã?
A) lalele ºi trandafiri B) ghiocei ºi garoafe               C) trandafiri ºi garoafe
D) floarea-soarelui ºi garoafe E) viorele ºi trandafiri

5. Ce fotografie de pe perete nu se potriveºte cu celelalte?
A) calul            B) vaca         C) oaia D) porcul  E) ursul
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6. Autocarul va pleca la ora 8:00. Câte minute mai sunt pânã atunci?
A) 10 B) 15 C) 30 D) 25 E) 20

7. Din câte persoane este format grupul de excursioniºti?
A) 22 B) 20 C) 24 D) 23 E) 30

8. Autocarul are 30 de locuri pentru cãlãtori. Câte locuri rãmân neocupate?
A) 10 B) 7 C) 9 D) 12 E) 8

9. Andrei le spune prietenilor sãi o ghicitoare:
Din livadã am cules
Fructe multe, pe ales:
Trei gutui ºi patru mere,
O prunã ºi douã pere,
ªase nuci, trei morcovei.
Câte fructe-am pus în ladã,
Adunate din livadã?

Care este rãspunsul corect?
A) 19 fructe  B) 21 de fructe    C) 16 fructe         D) 17 fructe         E) 20 de fructe
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10. Alege rãspunsul corect la întrebarea pusã de învãþãtoare.
A) ursul brun B) vulpea C) veveriþa D) vulturul      E) ursul polar

11. Andra zãreºte un animãluþ roºiatic furiºându-se printre copaci. Cum se numeºte
acesta?
A) arici B) lup C) veveriþã D) leu       E) tigru

12. Copiii observã o vulpe care îi priveºte curioasã. Cum se numeºte casa vulpii?
A) vizuinã            B) palat C) cuib D) bârlog E) coteþ

13. George spune: „Copacul pe care îl privesc are frunzele în formã de ace ºi este verde
tot timpul anului”. Ce copac priveºte el?
A) fagul B) alunul C) bradul D) stejarul E) teiul
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14. Ionuþ, care se aflã la mijlocul ºirului, a numãrat în faþa lui 6 persoane. Câte persoane
merg la izvor?
A)  15 B) 14             C) 17 D) 12 E) 13

15. Pentru albumul clasei, Ionuþ fotografiazã o plantã ocrotitã de lege.
Cum se numeºte aceastã plantã?
A) trandafir       B) floare-de-colþ     C) lalea      D) zambilã     E) viorea

16. Cãrui arbore îi aparþine crenguþa gãsitã de Marian?
A) bradului B) teiului   C) molidului D) pinului E) stejarului

17. Pe crenguþa gãsitã de Marian se aflã niºte fructe. Cum se numesc acestea?
A) ghinde     B) castane     C) conuri       D) nuci        E) alune

18. Ghicitoarea lui Mihai:    În ograda lui Sãndel
Sunt prieteni fel de fel:
Gãini, pelicani ºi raþe,
Gâºte, berze ºi curcani,
Vaci, mãgari ºi multe oi,
Purceluºi, cai ºi pisoi.
Care n-au ce cãuta
Acolo-n ograda sa?

Care este rãspunsul la ghicitoare?
A) pelicanii ºi berzele B) oile ºi gâºtele C) raþele ºi gâºtele
D) gâºtele ºi mãgarii E) pelicanii ºi curcanii
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19. Observã imaginea!
Ce lucru rãu face unul dintre copii?

A) Planteazã flori.
B) Adunã gunoaiele aruncate prin poieniþã.
C) Pune mâncare pentru pãsãrele.
D) Adunã frunzele uscate.
E) Scrijeleºte coaja copacului cu briceagul.

20. Andra vrea sã arunce o sticlã de plastic în care a fost suc. În care container trebuie pusã?
A) containerul verde B) containerul albastru
C) containerul galben D) oricare dintre cele trei containere
E) niciunul dintre containere

21. Mihai vrea sã facã focul la marginea pãdurii. Procedeazã corect?
A) Da, pentru cã nu este niciun pericol.
B) Nu, pentru cã nu au loc toþi copiii lângã foc.
C) Da, pentru cã este o excursie.
D) Nu, pentru cã nu au lemne pentru foc.
E) Nu, pentru cã este periculos ºi poate lua foc pãdurea.
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22. Ce legume se culeg în aceastã perioadã?
A) roºii, cartofi, mere, struguri
B) morcovi, ardei, prune, nuci
C) varzã, dovleac, vinete, gogoºari
D) struguri, prune, nuci, pere
E) ardei, morcovi, roºii, alune

23. Care dintre urmãtoarele animale este domestic?
A) porcul mistreþ B) pisica sãlbaticã C) cocoºul de munte
D) capra neagrã E) vaca

24. Pe drumul de întoarcere, autocarul a oprit pentru un scurt popas. Doamnele
învãþãtoare au cumpãrat pentru copii 3 kg de gutui, 4 kg de prune, 2 kg de nuci ºi 1 kg de
miere. Ce cantitate de fructe au cumpãrat?
A) 8 kg B) 9 kg C) 11 kg D) 10 kg E) 7 kg




