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Cuvânt înainte 

 

 

Contextul educațional contemporan se caracterizează printr-o dinamică specifică, 

iar instituțiile de învățământ trebuie să-și adapteze ritmul necontenit. 

Colegiul Național Petru Rareș desfășoară o permanentă și susținută activitate de 

orientare a elevilor din ciclul primar și a familiilor acestora, promovând performanța, 

creativitatea, seriozitatea și determinarea. 

Prezenta lucrare vine, astfel, în sprijinul elevilor de clasa a IV-a, în studiul 

individual al acestora. Ea este realizată în conformitate cu programa școlară în vigoare, 

testele sunt de dificultate medie și oferă un suport consistent pentru o pregătire 

temeinică, în vederea participării la eventuale teste de departajare pentru admiterea în 

clasa a V-a.  

Stimați părinți și dragi elevi, ne dorim să vă sprijinim în parcurgerea traseului 

educațional!  
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

TESTE 
 

Testul 1 
 

Subiectul I  40p 

Se dă textul: 

În caietul de limba română, Punctul nu ducea o viață tocmai ușoară. Trudea din 

zori și până în seară pentru a pune capăt propozițiilor și frazelor, însă nimeni nu-l 

aprecia cum se cuvine. Ba dimpotrivă, din cauza mărimii (sau mai exact a micimii) sale 

era mereu ținta batjocurii unor semne ortografice impozante, ce își dădeau importanță. 

(Adina  Popescu, O poveste cu un punct și o virgulă) 

1. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru următorii termeni: trudea, se cuvine, 

impozante, importanță.                                                                                                10p 

2. Explică următoarea secvență din text: „Ba dimpotrivă, din cauza mărimii (sau mai 

exact a micimii) sale era mereu ținta batjocurii.”                                                        10p 

3. Alcătuiește o propoziție după schema: A/numeral+S/sc+PV/v+C/sc+A/adj.           10p 

4. Alcătuiește câte două propoziții în care fiecare dintre cuvintele următoare să fie 

folosit cu două sensuri diferite: „fus”, „port”, „bob”, „corn”.                                      10p 

Subiectul II  50p 

Alcătuiește o compunere de 15-20 de rânduri în care să-ți imaginezi o întâmplare la care 

participă atât punctul cât și alte semne de punctuație folosind și fragmentul dat mai sus. 

Pentru realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele: 

-   respectă regulile scrierii corecte; 

-  compunerea trebuie să aibă toate cele trei părți componente: introducere, cuprins, 

încheiere; 

-  întâmplarea să fie interesantă, originală și să valorifice atât fragmentul dat cât și 

cunoștințele tale despre semnele de punctuație. 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

  



Modele de teste și bareme pentru admiterea în clasa a V-a 

9 

Testul 2 

Subiectul I  50p 

Citește cu atenție următorul text: 

La capătul drumului apăru Tom, ducând o căldare cu var și o bidinea cu coadă. 

Când dădu cu ochii de gard, întregul peisaj se posomorî și o adâncă melancolie îi 

întunecă sufletul. Douăzeci și șapte de metri de gard, de doi metri și jumătate înălțime! 

Lumea îi păru fără rost, viața o povară. Oftând, udă bidineaua și o trecu peste șipca de 

sus, repetă operația, mai dete o dată; măsură din ochi neînsemnata fâșie văruită, apoi 

vasta întindere de gard nevăruit și se lăsă descurajat pe o buturugă. 

 (Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer) 

1. Precizează sensul din text al cuvintelor: dădu cu ochii, bidinea, povară, buturugă.

                      10p 

2. Transcrie substantivele cu rol de subiect din textul dat.  10p 

3. Scrie cuvinte cu sens opus pentru următorii termeni din text: „se posomorî”, 

„adâncă”, „operația”, „neînsemnata”.        10p 

4. Identifică două adjective din text și alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre ele.

           10p 

5. Explică, într-un enunț de 10 -15 cuvinte, motivul descurajării lui Tom, așa cum reiese 

din fragmentul dat.          10p 

Subiectul II          40p 

Realizează o compunere de minimum 200 de cuvinte în care să descrii personajul Tom 

din opera literară de la punctul A, așa cum ți-l imaginezi tu.  

Pentru realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele: 

-  numărul minim de cuvinte este obligatoriu; 

-  nu ai voie să folosești dialogul;  

-  respectă regulile de scriere a unei compuneri precum și pe cele de ortografie și de 

punctuație. 

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 
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Testul 3 

 

Subiectul I  60p 

Citește cu atenție următorul text pentru a răspunde cerințelor formulate mai jos: 

În dumbravă se făcuse deplină tăcere și un întuneric tainic, prin care totuși ochii 

vedeau cu ușurință. În tăcerea aceasta, un greieruș începu să țârâie melancolic, 

aproape. Lizuca îl ascultă, atentă. 

- Cântă frumușel, șopti ea. 

- Da, dar nu prea mă lasă să dorm, mormăi Patrocle. 

- Nu știu de ce, dar mie nu mi-i somn deloc. Așa-i de frumos și de bine... Eu n-

am cunoscut niciodată dumbrava asta. Acum văd că-i o pădure ca în poveștile pe care 

mi le spunea mama... Nu mai sună greierul. A tăcut. 

- A tăcut foarte bine, îngână somnoros Patrocle. 

Tăcu greierașul. După el o privighetoare își umflă de câteva ori glasul pe un vârf 

de smicea într-o rază de lună. 

- Asta ce-i?  întrebă cu mirare fetița. Patrocle nu îi răspunse. 

Dumbrava rămase iar tăcută în cascadele ei de lumină, ca într-un vis. Și duduia 

Lizuca înțelegea că în farmecul acela are să se-ntâmple ceva deosebit. Și aștepta cu 

inima bătând și cu ochii ațintiți. 

Și deodată clipiră candele verzi de licurici în două șiraguri și văzu pajiștea de 

flori deschisă cătră un părete de stâncă, între doi mesteceni bătrâni. În lumina verzie, 

fără zgomot, o ușă de cremene se mișcă și se dădu la o parte, și din întuneric de peșteră 

apăru minunată arătare. Erau niște omușori mititei, numai de două palme de la pământ. 

Le luceau fețele și ochii de zâmbet. 

(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată) 

1. Notează câte un cuvânt cu sens asemănător pentru: dumbravă, tainic, arătare, tăcută.

                                 10p 

2.  Desparte în silabe cuvintele: „pajiștea”, „somnoros”, „verzie”.     6p 

3.  Alcătuiește câte trei propoziții în care cuvintele ochi și a bate să aibă sensuri diferite. 

12p 

4.  Transformă propoziția dezvoltată Lizuca îl ascultă atentă în propoziție simplă.    5p 

5.  Transcrie și analizează: un adjectiv și un pronume personal, formă neaccentuată. 

           10p  

6.  Identifică și precizează tipul subiectului din ultima propoziție a fragmentului dat. 5p 

7. Transformă din vorbire directă în vorbire indirectă trei replici de dialog din textul dat.  

12p 
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Subiectul II          30p 

Redactează o compunere de minimum 10 rânduri în care să descrii un loc deosebit, de 

care te leagă amintiri frumoase din copilărie.  

În realizarea compunerii vei avea în vedere: 

- să respecți părțile componente ale unei compuneri; 

- să descrii locul ales, folosind un limbaj expresiv, artistic; 

- să oferi un titlu sugestiv, original; 

- să ai o exprimare corectă, clară și adecvată; 

- să respecți normele de ortografie și punctuație; 

- să respecți precizarea referitoare la numărul de rânduri. 

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 4 

 

Subiectul I  60p 

Citește cu atenție următorul text pentru a răspunde cerințelor formulate mai jos: 

E nevoie de o cretă, de nişte caiete şi de cerneală, din care, dacă ţi le aruncă 

cineva înainte, iese o şcoală. Iat-o: dacă vă uitaţi bine peste jucării şi păpuşi, se şi văd 

două sau trei uşi. Printre coarnele de melci se mai zăresc încă douăzeci. Fiecare 

seamănă cu o carte. Trebuie să le deschizi şi să le închizi tu singur pe  toate. În clasă 

stau copii atenți și se fac premianți ori repetenți. Primii clipesc din gene la tabla 

neagră, pe care sunt făcute fel de fel de desene. Ceilalți se uită mai pe îndelete la burete. 

Își aduc aminte că buretele l-au mai văzut undeva, așa că ei se gândesc la mare în 

continuare. Copii, aici o să aflați o mulțime de povești foarte frumoase despre munți, și 

terase și case. Totul e să ascultați tăcând și să vorbiți în gând. Când veți auzi un 

clopoțel, după un ceas, să știți că vi s-a dat drumul și la glas. Puteți da fuga afară și 

acolo vă puteți juca. Ora este pentru învățat, iar recreația pentru uitat. Dacă voi n-ați 

uita așa de repede cunoștințele folositoare, recreația cred c-ar fi de-o zi. Dar iată, sună 

după zece minute și trebuie să alergați la locurile voastre foarte iute. Că urmează cine 

știe ce socoteală cu cine știe care portocală. 

(Marin Sorescu, La școală, dar nu rămânem acolo, din volumul Unde fugim de-acasă) 

1. Notează câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următorii termeni din text: glas, 

ceas.                        6p 

2. Desparte în silabe cuvintele: continuare, recreația, cunoștințele, burete.             10p 
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3. Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru următoarele cuvinte din text: tăcând, 

folositoare.                       6p 

4. Găsește în textul de mai sus două substantive feminine, la numărul singular, două 

verbe care nu sunt predicate și un pronume.                     10p 

 5. Motivează rolul cratimei din secvența  „recreația cred  c-ar fi de-o zi” (ambele 

cazuri).          10p 

6. Transcrie, din text, trei structuri substantiv– adjectiv și precizează ce descriu 

acestea.          10p 

7. Formulează, într-un enunț, ideea principală a fragmentului.     8p  

 

Subiectul II          30p 

Alcătuiește o compunere, de minimum 10 rânduri, în care să descrii școala visurilor 

tale. 

 În realizarea compunerii vei avea în vedere: 

- să respecți părțile componente ale unei compuneri; 

- să descrii școala, folosind un limbaj expresiv, artistic; 

- să oferi un titlu sugestiv, original; 

- să ai o exprimare corectă, clară și adecvată; 

- să respecți normele de ortografie și punctuație; 

- să respecți precizarea referitoare la numărul de rânduri. 

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 5 

 

Subiectul I  60p 

Citește cu atenție următorul text pentru a răspunde cerințelor formulate mai jos: 

În revărsat de zori, pe baltă, lumina face minuni. Pe fața apei sclipesc, ici, 

sfărmături de oglinzi, colo, plăci de oțel, comori de galbeni între trestii. În nuferi, ca-n 

niște potire plutitoare, curg raze de aur. Un colb de argint dă strălucire stufărișului. 

Peste tot liniște neclintită, de rai. 

Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n cap. A intrat în baltă. Pe picioarele lungi, 

subțiri ca niște lujere, trupul lui se leagănă agale. Din când în când își udă pliscul, 

uneori se oprește de se uită, ispititor, în fundul apei, ca și cum ar fi dat peste ceva ce 
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căuta de mult. E răcoare, și răcoarea îl încântă. Nu simte nici o altă dorință decât să-

și scaldă picioarele în unda rece, care-i trimite fiori până subt aripi. 

Deodată se oprește, încordează gâtul și privește. Pe frunza unui nufăr o broscuță 

se bucură și ea de frumusețea și răcoarea dimineții. Când l-a văzut, biata broscuță a 

încremenit pe piciorușele de dinapoi, cu ochii mari deschiși cată la cumplitul dușman. 

În spaima ei îl vede uriaș, cu capul atingând cerul, cu pliscul lung, larg, să soarbă 

dintr-odată balta și, împreună cu balta, pe ea. Inima i s-a oprit. Își așteaptă sfârșitul. 

Cocostârcul o vede și înțelege. Dar dimineața e mărinimos. 

 (Emil Gârleanu, Mărinimie) 

 

1. Notează câte un cuvânt cu sens asemănător pentru: sclipesc, privește, potire, 

mărinimos.         10p 

2. Desparte în silabe cuvintele: zori, picioarele, dușman.                 6p 

3. Alcătuiește câte trei propoziții în care cuvintele bun și a bate să aibă sensuri diferite.

                      12p 

4. Transformă propoziția dezvoltată În nuferi, ca-n niște potire plutitoare, curg raze 

de aur în propoziție simplă.         5p 

5. Transcrie și analizează: un adjectiv, un verb la timpul trecut și un pronume personal, 

formă neaccentuată.        12p  

6. Identifică și precizează tipul subiectului din a doua propoziție a fragmentului dat.5p 

7. Construieşte o propoziţie dezvoltată, după schema: Atribut + Subiect + Atribut + 

Atribut + Predicat        .        10p 

 

Subiectul II          30p 

Redactează o compunere de minimum 10 rânduri în care să prezinți o întâmplare la care 

să participe cele două personaje.  

În realizarea compunerii vei avea în vedere: 

- să respecți părțile componente ale unei compuneri; 

- să relatezi o întâmplare respectând succesiunea logică a faptelor și precizările cu privire 

la personajele din text; 

- să ai o exprimare corectă, clară și adecvată; 

- să respecți normele de ortografie și punctuație; 

- să respecți precizarea referitoare la numărul de rânduri. 

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 
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Testul 6 
 

Subiectul I  60p 

Citește cu atenție următorul text pentru a răspunde cerințelor formulate mai jos: 

Se ridică încă adormită și se frecă obosită la ochi. Când văzu dragonul țipă 

înfricoșată. 

- Aaah! 

Apoi se uită însă mai atentă la noul animal de casă al lui Lili. 

- Chiar este un dragon! strigă ea. Un dragon adevărat, cu totul și cu totul viu! Și 

pe deasupra este foarte drăguț! 

Micuțul dragon părea că se bucură de un asemenea compliment. Se deplasă 

clătinat pe lăbuțele sale până la mama lui Lili și îi linse acesteia mâna. Apoi sări de 

două ori neîndemânatic înapoi la Lili. 

- Ești un dragon cu adevărat foarte dulce, îi confirmă ea și îl mângâie pe cap. 

Micuțul dragon mai sări o dată în sus, alunecă și se rostogoli fără voie. Se frecă 

amețit cu lăbuța peste cap. 

- Nicio grijă, nu s-a întâmplat nimic, îl consolă Lili. Drept mulțumire, el se lipi 

de ea de parcă ar fi fost un termofor* deosebit de moale. Lili îl mângâie pe pielea 

tăbăcită* și chiar și mama începu să mângâie bebelușul de dragon. În acest timp 

micuțul torcea plin de încântare. Se întinse pe spate, își întinse toate cele patru picioare 

în sus și se lăsă frecat pe burtică, până când i se închiseră ochii. 

(Sandra Klocke, Lili și oul de dragon) 

 

*termofor = pungă de cauciuc umplută cu apă caldă sau   pernuță încălzită electric 

*(piele) tăbăcită = moale, suplă, elastică 

1. Menționează starea mamei lui Lily, așa cum reiese din fragmentul dat.    5p 

2. Precizează motivul pentru care micuțul dragon „îi linse acesteia mâna”.   5p  

3. Desparte în silabe cuvintele; încântare, neîndemânatic, deasupra,, mângâie. 10p 

4. Menționează partea de vorbire și funcția sintactică a cuvintelor scrise îngroșat.   10p 

5. Alcătuiește patru enunțuri cu sensurile diferite ale substantivului ochi.  10p  

6. Alcătuiește familia de cuvinte a adjectivului dulce (5 termeni)   10p 

7. Transformă din vorbire directă în vorbire indirectă primele două replici de dialog din 

textul dat.          10p 
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Subiectul II          30p 

Redactează o compunere de minimum 10 rânduri în care să prezinți o întâmplare la care 

să participe Lily și puiul de dragon.  

În realizarea compunerii vei avea în vedere: 

- să respecți părțile componente ale unei compuneri; 

- să relatezi o întâmplare respectând succesiunea logică a faptelor și precizările cu 

privire la personajele din text; 

- să ai o exprimare corectă, clară și adecvată; 

- să respecți normele de ortografie și punctuație; 

- să respecți precizarea referitoare la numărul de rânduri. 

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 7 

 

Subiectul I  60p 

Citește cu atenție următorul text pentru a răspunde cerințelor formulate mai jos: 

Mergeau ascultând ciripitul păsărilor colorate și  admirând florile care acum 

deveniseră atât de numeroase, încât pământul părea acoperit de un covor. Erau flori 

mari, galbene, albe, albastre sau purpurii, pe lângă mănunchiuri mari de maci roșii, 

atât de strălucitori, că aproape o orbiră pe Dorothy. 

- Nu sunt frumoși? întrebă fata, respirând mireasma lor seducătoare. 

- Or fi, replică Sperie-Ciori. Poate că-mi vor plăcea mai mult când voi avea min-

te. 

- Și mie, când voi avea inimă, adăugă Omul de Tinichea. 

- Mereu mi-au plăcut florile, spuse și Leul. Par atât de fragile și de neajutorate. 

Dar n-am mai văzut prin pădure culori atât de vii. 

Macii stacojii se înmulțiră din ce în ce, în timp ce florile celelalte se împuținară. 

Curând ceata se trezi într-o  luncă plină numai de maci. Acuma, se știe prea bine că 

mireasma acestor flori, când sunt foarte numeroase, e   atât de puternică, încât 

oricine o respiră pică adormit. Iar      dacă cel adormit nu e dus în altă parte, somnul său          

devine de veci. Însă Dorothy nu știa toate astea și nici n- avea cum să se îndepărteze 

de câmpul unde macii creșteau peste tot. După o vreme, pleoapele i se îngreuiară și se 

întinse să se odihnească și să doarmă. 

 (L. Frank Baum, Vrăjitorul din Oz) 

*stacojiu = de culoare roșie-aprins (ca a stacojului sau ca a racului fiert). 
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1. Precizează rolul virgulei în secvența „Erau flori mari, galbene, albe, albastre sau 

purpurii”.            5p  

2. Desparte în silabe cuvintele: stacojii, mireasma, mănunchiuri, pleoapele. 10p  

3. Menționează din câte propoziții este alcătuit ultimul enunț     5p  

4. Alcătuiește patru enunțuri cu sensurile diferite ale verbului a avea.  10p  

5. Construieşte o propoziţie dezvoltată, după schema: Subiect + Atribut + Atribut + 

Predicat + Complement.          5p 

6. Formulează două idei principale ale textului.     10p 

7. Transformă propoziția dezvoltată „Curând ceata se trezi într-o  luncă plină numai de 

maci” în propoziție simplă.          5p 

8. Transformă din vorbire directă în vorbire indirectă cele patru replici de dialog din 

textul dat.          10p  

 

Subiectul II          30p 

Redactează o compunere de minimum 10 rânduri în care să prezinți visul pe care 

Dorothy l-ar putea avea în lunca de maci. Folosește narațiunea și dialogul.  

În realizarea compunerii vei avea în vedere: 

- să relatezi visul respectând succesiunea logică a evenimentelor și precizările cu privire 

la folosirea narațiunii și a dialogului; 

- să ai o exprimare corectă, clară și adecvată; 

- să respecți normele de ortografie și punctuație; 

- să respecți precizarea referitoare la numărul de rânduri. 

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 8 

 

Subiectul I  40p 

Se dă textul: 

Săritura peste canal este un sport foarte popular în Olanda, competițiile 

având loc în ziua de 22 august, ziua națională a Olandei. Un amestec între 

săritura cu prăjina și cățăratul pe sfoară de la ora de gimnastică. Concurenții 

aleargă până la canal, se împing într-o prăjină, după care încearcă să se cațere 

pe ea cât mai sus, înainte ca aceasta să cadă în cealaltă parte a canalului. Există 

chiar și recorduri mondiale. 
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1. Scrie cuvinte cu același înțeles pentru următorii termeni din text: popular, competiții, 

un amestec, cățăratul.                               10p 

2. Precizează ce parte de vorbire și de propoziție sunt cuvintele subliniate în textul de 

mai sus.          10p 

3. Explică înțelesul următoarelor expresii: „a avea cap”, „a fi de capul tău”, „a-și lua 

lumea în cap”, „capul face, capul trage”.      10p 

4. Alcătuiește o propoziție după schema: P- S- A- C- A- C- A.                10p 

 

Subiectul II          40p  

Realizează o compunere de 15-20 de rânduri în care să-ți exprimi opinia despre zicala: 

„Minte sănătoasă în corp sănătos.”  

Notă: Se acordă 10p din oficiu și 10p pentru redactare. Toate subiectele sunt obligatorii. 

Ordinea rezolvării subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 9 

 

Subiectul I  50p 

Se dă textul: 

Cele mai vechi amintiri ale mele (...) sunt populate de cărți. Obiecte grele, 

îndesate în două rafturi lungi, cât pereții camerei în care dormeam, cărțile îmi colorau 

lumea și, undeva, demult, foarte demult, am început să țin minte după desenele 

cotoarelor, iar nu după autori și titluri! (...) 

Părinții mei erau profesori; când lucrau și nu trebuiau deranjați - erau cu nasul 

în cărți -, iar când voiau să se simtă bine, iarăși deschideau o carte și citeau. Trebuia 

să îmi găsesc ceva de făcut, să tac și să mă joc în liniște. Ei făceau ceva plăcut, așa mi 

se părea mie atunci, ceva ce eu nu puteam face. (...) 

Înainte de a avea amintiri despre primele cărți citite de mine, singură, am 

amintirile încăpățânării cu care mă uitam la pagina plină de semne ce nu îmi spuneau 

nimic. Vedeam că se repetă, ca un dans de forme, și mi se părea foarte ciudat că nu le 

înțeleg. 

Acum, literele au, pentru mine, gust de miere aromată: lectura, ca mierea, 

înseamnă dulceață, leac și poftă. 

(Ioana Bot - Pofta vine citind, în volumul Care-i faza cu cititul?) 

 

1. Notează trei idei principale din text.      15p 
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2. Scrie cuvinte cu sens asemănător (sinonime) pentru: pereți, lungi, liniște            7,5p 

3. Selectează din text trei substantive de gen diferit – precizează-l.             7,5p 

4. Întocmește schema propoziției: Părinții mei erau profesori.   12p 

5. Rescrie enunțul, corectând greșelile de orice tip: 

                Mia zis fetița aia că v-a citii cartea.       8p 

 

Subiectul II  40p  

Alcătuieşte o compunere narativă de minimum cincisprezece rânduri în care cauza  

desfășurării acțiunii povestite să fie pierderea unei cărți. 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 10 

 

Subiectul I  50p 

Se dă textul: 

A fost odată ca niciodată, a fost odată, dragi copii, într-o vreme îndepartată, când 

pamântul era plin de animale care nu se mâncau între ele, de oameni care nu se 

duşmăneau…a fost odată… un împarat. El stăpânea tot pamântul şi era bun şi blând, 

darnic şi înţelegător. Pe atunci, în timpul anului, nu erau patru anotimpuri, ci unul 

singur, în care le întâlneai pe toate patru, după cum îti era dorinţa. Şi nu numai pe cele 

patru pe care le cunoaştem acum, ci şi multe altele, azi necunoscute nouă, nici măcar 

din auzite. Aceste multe stări ale vremii erau toate copiii împăratului, care se 

numea…Împaratul Timp. 

Trăiau în bună înţelegere mai mereu, fără supărare sau ceartă, fiecare cu 

domeniul lui. Soarele strălucea neobosit, răspândind peste întreaga natură o lumină 

călduţă, care îi făcea pe toţi să fie mereu bine dispuşi. Găseai alături, fără să ţi se pară 

nimic neobişnuit în asta, copaci în floare şi câmpii acoperite de zăpadă, ploi torenţiale, 

livezi coapte şi furtuni de praf. 

Într-o după-masă, Împăratul, care dormea – vedeţi bine că era un împărat 

cuminte, care dormea în fiecare după-masă, ştiind că trebuie să crească mare – 

deci,într-o după-masă Împaratul avu un vis ciudat.  

(Jonathan Swift -  Povestea anotimpului uitat) 

1. Rezumă textul dat.         10p 
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2. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele mai  şi mare  să aibă alt înțeles decât în 

text.                      10p 

3. Analizează următoarele cuvinte din text: stăpânea, bun, patru („patru anotimpuri”) 

stări.                      10p 

4. Întrebuinţează substantivul oameni cu funcţiile sintactice (rol) de subiect şi de 

atribut.           10p 

5. Exemplifică în propoziţii scrierea corectă a ortogramelor: neam/ne-am mai/m-ai, 

va/v-a; car/c-ar, sau/s-au.                  10 p 

Subiectul II  40p  

Alcătuieşte o compunere de minimum cincisprezece rânduri în care să continui povestea  

de mai sus. Poți folosi dialogul în interiorul compunerii. 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 11 

 

Subiectul I  50p 

Se dă textul: 

Grădina mea – grădina copilăriei mele – 

Avea odată straturi şi alei. 

Pe brazde negre înfloreau pansele 

Şi le stropeau pe înserat bătrânii mei 

C-o stropitoare verde, smălţuită. 

Erau pe-aicea flori de mărgărită… 

 

La uşa ce se vaită prelung 

Mă-ntâmpină parfum închis şi greu, 

Şi-n pragul putred, din trecut, m-ajung 

Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu. 

Odăile pustii mi se-arată 

Atât de mari cum îmi păreau odată, 

Pe vremea când le măsuram, tiptil, 

Cu paşi mărunţi şi şovăielnici de copil. 

(Otilia Cazimir – Pelerinaj sentimental) 
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1. Transcrie câte două grupuri de cuvinte care se referă la timpul și la spațiul indicate în 

poezie.           10p 

2. Alcătuieşte câte două enunțuri cu sensuri diferite ale cuvintelor măsuram și închis. 

10p 

3. Analizează următoarele cuvinte din text: straturi, stropeau, vechi, eu.  10p 

4. Construieşte o propoziţie care să conţină două părţi principale şi două părţi secundare 

de propoziţie; numeşte-le.        10p 

5. Fă schema propoziției Pe brazde negre înfloreau pansele.   10p 

 

Subiectul II  40p  

Alcătuieşte o compunere de minimum o jumătate de pagină în care să descrii casa 

bunicilor tăi. Caută un titlu potrivit compunerii tale. 

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 12 

 

Subiectul I  50p 

Se dă textul: 

Fiecare floare din cele care există are ceva  cu care să ne bucure. 

– Eu, a întrebat ghiocelul, așa mic și slab cum sunt, ce bucurie pot face omului? 

Dar, iată, Iarna este în puterile ei. Peste tot e doar omăt. Într-o zi, mic, alb și plăpând, 

ghiocelul își sună vesel clopoțelul. 

– Cine îndrăznește să mi se împotrivească? întrebă baba Iarna, scuturându-și 

cojoacele de nea și de țurțuri. 

Se uită  împrejur și zări ghiocelul. 

– Tu erai? Am să te îngheț la noapte!, exclamă Iarna 

– Nu vă mâniați, babă Iarna și moș Omăt. Soarele mi-a trimis veste să mă arăt, 

răspunse ghiocelul. 

Dar peste noapte, baba Iarnă și moș Omăt au chemat gerul în ajutor. A suflat și 

moș Crivăț. 

– Unde ești, ghiocelule? N-ai înghețat? Mai cutezi să mi te împotrivești? 

– Drept să vă spun, mi-a fost tare frig. Ba era să mă smulgă vântul. M-am pitit 

după un bulgăre de zăpadă. 
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Dacă și la noapte va fi tot atât de frig, am să mor înghețat, spuse cu tristețe 

ghiocelul. Soarele, auzind vorbele duioase ale ghiocelului, îi trimise în ajutor  raze 

calde. Dis de dimineață, de sub plapuma de nea, au apărut o mulțime de ghiocei. 

– Babă Ιarnă, moș Omăt, hai să ne jucăm de-a prinselea!, strigau veseli ghioceii. 

Așa s-a dovedit ghiocelul mai tare decât Iarna, arătând că el este vestitorul 

primăverii. Dis de dimineață, de sub plapuma de nea, au apărut o mulțime de ghiocei. 

(Eugen Jianu – Legenda Ghiocelului) 

1. Identifică două personaje principale din text și prezintă câte o trăsătură a fiecăruia. 

                                                                                                                                    15p 

2. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele clopoțel și  plapumă să aibă înțelesuri 

diferite față de cel din text.        10p 

3. Folosește în enunțuri verbul a dovedi la trei timpuri diferite, precizează-le.        7.5p 

4. Intrebuinţează substantivul noapte cu funcţiile sintactice (rol) de subiect, de atribut 

şi de complement.                                                                                                                 7,5p 

5. Alcătuiește o propoziție despre ghiocel, după schema: C/s.c. P/v S/s.c. A/s.c. A/a10p 

 

Subiectul II          40p 

Alcătuieşte o compunere descriptivă de minimum o jumătate de pagină  în care să 

prezinți frumusețea unui peisaj de primăvară. Dă un titlu potrivit compunerii tale. 

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 13 

 

Subiectul I  50p 

Se dă textul: 

Sunt un motan vagabond pursânge şi nu mi-a trecut niciodată prin cap că m-aş 

putea transforma într-un cotoi de apartament. La început, mă gândisem c-o să mă 

îngrijească până mă fac bine, şi apoi, pa şi pusi… Ba nu, mai degrabă crezusem c-o să 

fiu nevoit să plec. Şi dacă tot trebuia s-o iau din loc, n-ar fi fost o mişcare mai isteaţă 

să mă evapor din proprie iniţiativă, decât să-mi dea el papucii? Noi, pisicile, avem 

mândria noastră! Dacă tot voiai să rămân, puteai să-mi fi spus mai devreme! M-am 

strecurat pe uşa pe care Satoru o deschisese de voie, de nevoie, apoi m-am întors spre 

el şi i-am zis:  

 - Miau! Adică haide, vino! 
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Cu toate neajunsurile speciei, Satoru ajunsese să rupă binişor graiul motănesc, 

aşa că a priceput ce-i spuneam. Surprins, m-a urmat fără să comenteze. Era o noapte 

în care luna strălucea puternic. Zgomotele oraşului se potoliseră. Am săltat pe capota 

dubiţei argintii, mândru că săritura îmi ieşise impecabil, în ciuda celor două luni de 

convalescenţă. Apoi, am sărit iar pe pământ şi m-am tăvălit pe jos după pofta inimii. O 

maşină a trecut prin apropiere şi am simţit cum mi se zbârleşte coada. Groaza de a nu 

fi iar călcat era încă acolo, în străfundul oaselor. Într-o secundă eram deja în spatele 

lui Satoru, care mă privea cu un zâmbet drăgăstos. Am dat o tură prin cartier, după 

care ne-am întors. La prima uşă de la etajul întâi, am zis: 

- Miau! Adică deschide-mi! 

M-am uitat în sus la Satoru, care zâmbea cu ochii în lacrimi.  

- Pisi, te-ai întors acasă! 

- Îhm, deschide odată! 

- Vrei să rămâi? 

- Da. Numai să mă mai scoţi din când în când la plimbare. 

- Aşa am ajuns motanul lui Satoru.  

- Când eram mic, am avut un cotoi care semăna cu tine ca două picături de apă, 

mi-a zis Satoru, scoţând din dulap un album foto. Uite! Albumul era ticsit de poze cu o 

pisică. „Aha, alt ţăcănit leşinat după pisici!“ mi-am spus. 

(Hiro Arikawa – Memoriile unui motan călător) 

 

1. Prezintă două trăsături ale motanului, așa cum reies din textul dat.  10p 

2. Alcătuieşte două enunțuri potrivite cu expresiile a trece prin cap și de voie, de nevoie.  

10p 

3. Analizează următoarele cuvinte din text: motănesc, coada, privea, două.  10p 

4. Construieşte o propoziţie în care cuvântul zgomotele să fie complement.  10p 

5. Identifică părţile de vorbire din textul următor: Am săltat pe capota dubiţei argintii. 

10p 

 

Subiectul II          40p 

Alcătuieşte o compunere de minimum o jumătate de pagină în care să privești lumea 

prin ochii unui animal, după modelul textului de mai sus. Povestește o întâmplare 

amuzantă în care să fii implicat.  

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 
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Testul 14 

 

Subiectul I  50p 

Se dă fragmentul: 

Pif era băiatul. Paf era paiața. Puf era cățelul. Și tustrei erau prieteni la cata-

ramă. Iar minte? Minte aveau tustrei să mai împrumute și la alții. Nimeni ,însă, n-ar 

putea să spună care din trei e mai deștept decât celălalt. Nici ei nu se pun de pricină, 

când e vorba să se știe care e mai deștept. Câteodată, căpetenia jocului o ia Pif. Atunci 

Pif și Paf merg după el și-i ascultă poruncile. Altădată, o ia Paf înainte. Atunci băiatul 

și paiața se supun cățelușului. Pe urmă, hop! Iată-l și pe Paf că vine cu ideile lui!  

 (Cezar Petrescu, Pif, Paf, Puf) 

 

1. Exprimă, în 20-30 de cuvinte, părerea ta cu privire la motivul pentru care autorul 

textului dat a numit astfel personajele.                                                                        10p 

2. De ce crezi că autorul afirmă: „Nimeni, însă, n-ar putea să spună care din trei e mai 

deștept decât celălalt”? (Explică în 20-30 de cuvinte)                                                 10p 

3. Transcrie din text patru subiecte exprimate prin părți de vorbire diferite.               10p 

4. Realizează schema propoziției: „Atunci băiatul și paiața se supun cățelușului.”    10p 

5. Scrie cuvinte cu sens diferit de cel din text pentru: să spună, ascultă, și cu sens 

asemănător pentru: la cataramă, căpetenia.                                                                10p 

 

Subiectul II          40p 

Redactează, în cel puțin 250 de cuvinte, o întâmplare petrecută în timp ce Paf este 

căpetenia jocului. 

  

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 
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Testul 15 

 

Subiectul I  50p 

Se dă textul: 

Două butoaie merg la vale 

Unul e plin și merge-agale 

Altul e gol si fuge-n goană mare 

Și hărmălaia doagelor e-n stare 

Stârnind în valuri praful din șosea 

Să bage lumea în belea, 

Dați-vă-n laturi oameni buni, că vine 

Ca o furtună, nu știu cine! 

Dar larma nu e de folos, 

Butoiul gol e mult mai tacticos. 

Așa și omul cel lăudăros, 

Pe dinăuntru-i găunos 

Pe când acela care tace 

E ca butoiul plin și cu capace, 

Unu-i umblă gura fel de fel 

Celălalt, vorbește fața pentru el. 

(Tudor Arghezi, Două butoaie) 

1. Scrie termeni cu același înțeles pentru cuvintele subliniate                                        10p 

2. Precizează ce parte de vorbire și de propoziție sunt următoarele cuvinte: e-, dați-vă-n 

laturi, plin.                                                                                                                       10p 

3. Realizează o propoziție după schema: A|adj.+S|s.+P.V.|v.+C|s.+C|s.                        10p 

4. Explică înțelesul următoarelor expresii: „să bage în belea”, „nu e de folos”, „unu-i 

umblă gura”, „vorbește fața pentru el”.                                                                           20p 

 

Subiectul II             40p 

Realizează o compunere de minim o pagină în care să-ți exprimi părerea despre un 

proverb care se desprinde din textul dat.  

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 
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Testul 16 

 

Subiectul I  50p 

Se dă textul: (50 p.) 

Tu, iarbă, tot ai mamă? 

De ai, de bună seamă 

Atunci când înverzești 

De ea îți amintești. 

Tu, floare, tot ai mamă? 

De ai, de bună seamă 

Atunci când înflorești 

De ea îți amintești. 

Tu, stea, tot ai mamă? 

De ai,de bună seamă 

Atunci când te ivești, 

De ea îți amintești. 

(Grigore Vieru, Tu, iarbă, tot ai mamă) 

1. Prezintă în maxim 10 rânduri semnificația repetițiilor din text.                             20p 

2. Formulează enunțuri în care să folosești cuvintele: mia, mi-a, ai, a-i, n-oi.           10p 

3. Identifică patru pronume din text.                                                                           10p 

4. Realizează o propoziție după schema: C|p.p. + P|v. + S|s.c.+C|s.c.+A|adj.            10p 

 

Subiectul II          40p 

Scrie o compunere în care să explici rolul amintirilor. Dă un titlu sugestiv compunerii 

tale, care trebuie să aibă minim 20 de rânduri.  

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 
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Testul 17 

 

Subiectul I  50p 

Se dă textul: 

- Fără glume și povești 

Polul Sud și polul Nord 

Știi să le deosebești? 

Ține minte, nordul are 

Urși polari si vulpi polare 

Sudul are, știe-oricine, 

Pinguini si pinguine 

Nordul e ocean oval 

Sudul e continental 

-Cu-Aurora boreală, 

Cu noaptea polară, cum e? 

-Cum să fie? O minune! 

Soarele care răsare, 

După șase luni apune... 

(Constanța Buzea, Polul sud și polul nord) 

1. Continuă dialogul din text, folosind replici introduse prin următoarele verbe: „a 

striga”, „a adăuga”, „a interveni”, „a insista”.                                                                 20p 

2. Găsește cel puțin două cuvinte cu înțeles asemănător pentru fiecare din cele două 

verbe, răsare și apune, apoi formează cu ele propoziții.                                               20p 

3. Realizează o propoziție după următoarea schemă: P.v.|v. + S|s+A|s.+A|adj.+C|s.    10p 

 

Subiectul II          40p 

Redactează o compunere de minim 25 de rânduri despre importanța orientării în jurul 

nostru, cu sau fără puncte cardinale, în care să povestești o întâmplare hazlie.  

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 
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Testul 18 

 

Subiectul I  40p 

Citește cu atenție textul următor și rezolvă cerințele care urmează: 

În livada mea de pruni 

Concursul de zbor era fixat pe luni. 

Dar încă de duminică, întreaga livadă 

Era emoționată 

Toate primele coapte tare 

Se dădeau că știu să zboare, 

Și deodată, nu sunt zece 

Care au curajul să încerce. 

Așa încât concursul se amână 

Cu o săptămână 

Sper să nu se întâmple ca acum un deceniu 

Când n-am putut să acord nici un premiu 

Pentru că niciuna dintre prunele intrate-n concurs 

Nu știa să zboare-n sus, 

Porneau prin aer în mare grabă 

Dar se opreau în iarbă, 

Recunosc, zburau foarte frumos, 

Dar numai în jos 

Ceea ce ,se spunea în regulament 

Nu era suficient. 

Drept care prunii, supărați de moarte 

Au jurat să facă alte prune mai talentate. 

Sunt sigură că voi găsi printre ei 

Demni de premiul unu, doi dar și trei, 

Ba, dacă vor fi foarte buni 

O să decernez și o mențiune. 

Așa că stimate prune și stimați pruni, 

Vă urez succes pentru luni. 

(Ana Blandiana, Concursul de zbor) 

1. Fă schema  următoarei propoziții, cu părți de propoziție și de vorbire: Au jurat să 

facă alte prune mai talentate.                                                                                      10p 

2. Găsește cuvinte cu același înțeles pentru termenii subliniați.                                10p 
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3. Alcătuiește enunțuri cu următoarele pronume de politețe: dumneaei, mata, dumnea-

lor, dânșii.                                                                                                                     10p 

4. Explică sensul expresiilor : se dădeau că știau, o să decernez.                                10p 

Subiectul II          50p 

Alcătuiește o compunere de aproximativ o pagină cu următorul titlu incomplet:  

Concursul în care nu știam să……dar știam, în schimb,…. 

Completează titlul compunerii. 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Testul 19 

 

Subiectul I  40p 

Se dă textul: 

Doi bureți 

Erau băieți 

Și-și vorbeau de la burete  

La burete cu „băiete”. 

Când stăteau la vreo agapă 

Mâncau sare și beau apă 

Acolo, pe fund de mare, 

Aici apă, aici sare... 

La sare se-nțelegeau 

Dar la apă se-mbrânceau 

Dar acuma, pe dulap, 

Nu se ceartă, nu se bat 

Sarea e în bucătărie, 

Apa în aer, cine știe? 

(Marin Sorescu, Doi bureți) 

Agapă =petrecere, festin, banchet, bal 

1. Analizează sintactic și morfologic următoarele cuvinte: și-, -și vorbeau, de mare, 

în aer.                                                                                                                   10p 

2. Formulează propoziții cu  sensurile diferite ale cuvintelor sare și mare.           10p 
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3. Explică sensurile expresiilor la sare se-nțelegeau și la apă se-mbrânceau.       10p 

4. Realizează schema sintactică  a propoziției subliniate.                                       10p 

Subiectul II          50p 

Realizează o compunere de peste 30 de rânduri în care să povestești o întâmplare în 

care ați intrat într-un conflict cu un prieten apropiat, dintr-un motiv asemănător cu cel 

al bureților.                              

 

Notă: Se acordă 10p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării 

subiectelor nu este obligatorie. Timp de lucru: 60 de minute. 

 

BAREME DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

Testul 1 

 

Subiectul I 40p 

1. trudea = muncea; se cuvine = se cade, trebuie; impozante = impunătoare; 

     importanță= valoare, semnificație.                                                                    4x2,5=10p 

2. Explicație corectă și nuanțată                                                                                  10p 

    Explicație schematică și ezitantă 5p 

3. Al doilea băiat a ajuns  la locul stabilit.                                                                   10p 

4. Bunica are un fus ce toarce fără oprire. / În America este alt fus orar. 

    În port au acostat multe nave./Am îmbrăcat un port popular românesc. 

    Am înghițit un bob de grâu./ Ei au câștigat un concurs de bob. 

    Cântecul de corn m-a fermecat./Vaca m-a împuns cu un corn.                                 10p 

 

Subiectul II  

• Povestire corectă și nuanțată                                                                                                    20p 

• Respectarea regulilor de ortografie și de punctuație                                               20p 

• Încadrarea în limita de spațiu.                                                                                   10p 

 

Se acordă 10p din oficiu 
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Testul 2 

 

Subiectul I  50p 

1.  Precizarea sensului corespunzător cuvintelor din textul dat:             4x2,50=10p 

2. Transcrierea corectă a substantivelor cu rol de  subiect din textul dat.     4x2,50=10p 

3. Scrierea cuvintelor cu sens opus.                 4x2,50=10p 

4. Identificarea corectă a adjectivelor și alcătuirea câte unei propoziții cu fiecare dintre   

ele.                                                                                                                   4x2,50= 10p 

5. Explicarea corectă, nuanțată cu respectarea numărului de cuvinte și a regulilor 

ortografice, ortoepice și de punctuație (10 p). Explicare ezitantă, fără respectarea 

regulilor ortografice, ortoepice și de punctuație (5p). 

 

Subiectul II  

• Respectarea regulilor de alcătuire a unei compuneri de tip narativ.                       10p 

• Respectarea regulilor ortografice, ortoepice și de punctuație.                                10p 

• Realizarea unei compuneri originale.                                10p 

• Exprimare clară, logică, coerentă, nuanțată.                 10p 

 

Se acordă 10p din oficiu 

 

Testul 3 

 

Subiectul I                                                                                                                        60p 

1. Se acordă câte 2,5 puncte pentru notarea sinonimelor potrivite cuvintelor indicate. 

 2,5 x 4 = 10 p  

2. Se acordă câte două puncte pentru despărțirea corectă în silabe a cuvintelor indicate.                                                                                                                        

2x3=6p 

3. Se acordă câte două puncte pentru fiecare propoziție ce evidențiază sensurile diferite 

ale celor două cuvinte.                                                                                2x3+2x3=12p 

Se acordă câte un punct pentru încercarea evidențierii sensurilor.                                 1x6=6p 

4. Se acordă cinci puncte pentru transformarea corectă a propoziției dezvoltate în 

propoziție simplă.                                                                                                             5p 

Se acordă două puncte pentru încercarea de a transforma propoziția dezvoltată în 

propoziție simplă.                                                                                                            2p 

5. Se acordă câte două puncte pentru transcrierea celor două părți de vorbire menționate 

și câte trei puncte pentru analiza acestora.                                                 2+3+2+3=10p 

6. Se acordă două puncte pentru identificarea subiectului și trei puncte pentru 

precizarea tipului acestuia.                                                                                    2+3=5p  

7. Se acordă câte patru puncte pentru fiecare replică de dialog transformată în mod 

corect în vorbire indirectă.                                                                                        4x3=12p 
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Se acordă câte două puncte pentru încercarea de a transforma fiecare replică de dialog 

în vorbire indirectă.                                                                                                2x3=6p 

 

Subiectul II                                                                                                                30p  

• Existența părților componente- introducere, cuprins și încheiere                             3p 

• Descrierea locului ales, utilizând un limbaj expresiv, artistic                                  12p 

     Descrierea locului ales, neutilizând limbajul expresiv, artistic                                     6p 

     Încercare de descriere                                                                                                     3p 

• Oferirea unui titlu sugestiv, original                                                                          3p 

• Exprimarea corectă, clară și adecvată                                                                       5p 

• Respectarea normelor de ortografie și punctuație                                                      5p 

• Respectarea precizării referitoare la numărul de rânduri                                             2p 

 

Se acordă 10p din oficiu 

 

Testul 4 

 

Subiectul I                                                                                                                           60p 

1. Se acordă câte trei puncte pentru notarea sinonimelor potrivite cuvintelor indicate 

                                                                                                                            3x2 = 6p  

2. Se acordă câte 2,5 puncte pentru despărțirea corectă în silabe a cuvintelor indicate.   

                                                                                                                         2,5x4=10p 

3. Se acordă câte două puncte pentru notarea cuvintelor cu sens opus               3x2 = 6p 

4. Se acordă câte două puncte pentru selectarea corectă a părților de vorbire menționate.  

                                                                                                                            2x5=10p 

5. Se acordă câte cinci puncte pentru precizarea corectă, completă a rolului cratimei  

                                                                                                                            5+5=10p   

     Se acordă câte două puncte pentru încercarea de a preciza rolul cratimei.     2+2= 4p  

6. Se acordă câte două puncte pentru transcrierea celor trei structuri substantiv- 

adjectiv, și patru puncte pentru precizarea rolului acestora.                           2+2+2+4=10p  

     Se acordă câte două puncte pentru încercarea de a preciza rolul acestora.          2x4=8p 

7. Se acordă opt puncte pentru formularea corectă a ideii principale.                                8p 

     Se acordă patru puncte pentru încercarea de a formula ideea principală.                     4p 

 

Subiectul II                                                                                                                 30p 

• Existența părților componente- introducere, cuprins și încheiere                              3p 

• Descrierea școlii, utilizând un limbaj expresiv, artistic                                           12p 

     Descrierea școlii, neutilizând limbajul expresiv, artistic-                                          6p 

      Încercare de descriere                                                                                                3p 

• Oferirea unui titlu sugestiv, original                                                                           3p 
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• Exprimarea corectă, clară și adecvată                                                                          5p 

• Respectarea normelor de ortografie și punctuație                                                      5p 

• Respectarea precizării referitoare la numărul de rânduri                                             2p 

Se acordă 10p din oficiu.  

Testul 5 
 

Subiectul I                                                                                                                   60p 

1. Se acordă câte 2,5 puncte pentru notarea sinonimelor potrivite cuvintelor indicate. 

                    2,5 x 4 = 10p  

2. Se acordă câte două puncte pentru despărțirea corectă în silabe a cuvintelor indicate.  

                 2x3=6p 

3. Se acordă câte două puncte pentru fiecare propoziție ce evidențiază sensurile diferite 

ale celor două cuvinte.                                                                                   2x3+2x3=12p 

4. Se acordă cinci puncte pentru transformarea corectă a propoziției dezvoltate în 

propoziție simplă.                                                                                                           5p 

     Se acordă două puncte pentru încercarea de a transforma propoziția dezvoltată în 

propoziție simplă.                                                                                                               2p 

5. Se acordă câte un punct pentru transcrierea celor trei părți de vorbire menționate și 

câte trei puncte pentru analiza acestora.                                             1+3+1+3+1+3=12p 

6. Se acordă două puncte pentru identificarea subiectului și trei puncte pentru 

precizarea tipului acestuia.                                                                                       2+3=5p 

7. Se acordă zece puncte pentru scrierea propoziției, respectând schema.                   10p  

     Se acordă două puncte pentru încercarea de a construi propoziția.                                2p 

 

Subiectul II                                                                                                                 30p 

• Existența părților componente- introducere, cuprins și încheiere                           3p 

• Relatarea unei întâmplări respectând succesiunea logică a faptelor și precizările cu 

privire la personajele din text                                                                                      15p 

     Relatarea unei întâmplări fără a respecta succesiunea logică a faptelor și/sau 

precizările cu privire la personajele din text                                                                  10p 

     Relatarea unei întâmplări fără a respecta succesiunea logică a faptelor și precizările 

cu  privire la personajele din text                                                                                   5p 

• Exprimarea corectă, clară și adecvată                                                                         5p 

• Respectarea normelor de ortografie și punctuație                                                        5p 

• Respectarea precizării referitoare la numărul de rânduri                                             2p 

Se acordă 10p din oficiu 
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Testul 6 

 

Subiectul I                                                                                                                    60p 

 

1. Se acordă cinci puncte pentru menționarea stării mamei lui Lily.                             5p 

     Se acordă două puncte pentru încercare de răspuns.                                                                2p  

2. Se acordă cinci puncte pentru precizarea motivului.                                                 5p 

     Se acordă două puncte pentru încercare de răspuns.                                                   2p 

3. Se acordă câte 2,5 puncte pentru despărțirea corectă în silabe a cuvintelor indicate.  

                                                                                                                         2,5x4=10p 

4. Se acordă câte un punct pentru precizarea valorii morfologice și un punct pentru 

precizarea funcției sintactice.                                            1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10p  

5. Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare sens evidențiat în enunț.          2,5x4 = 10 p 

     Se acordă câte un punct pentru formularea enunțului, fără evidențierea sensului diferit. 

                                                                                                                             1x4 =4p 

6. Se acordă câte două puncte pentru fiecare cuvânt format.                                 2x5=10p 

7. Se acordă câte cinci puncte pentru fiecare replică de dialog transformată în mod 

corect în vorbire indirectă.                                                                                              5x2=10p  

    Se acordă câte două puncte pentru încercarea de a transforma fiecare replică de dialog 

în vorbire indirectă.                                                                                               2x2=4p   

 

Subiectul II                                                                                                                 30p 

• Existența părților componente- introducere, cuprins și încheiere                                    3p 

• Relatarea unei întâmplări respectând succesiunea logică a faptelor și precizările cu 

privire la personajele din text                                                                                      15p 

     Relatarea unei întâmplări fără a respecta succesiunea logică a faptelor și/sau     

precizările cu privire la personajele din text                                                                    10p 

     Relatarea unei întâmplări fără a respecta succesiunea logică a faptelor și precizările 

cu privire la personajele din text                                                                                               5p 

• Exprimarea corectă, clară și adecvată                                                                        5p 

• Respectarea normelor de ortografie și punctuație                                                       5p 

• Respectarea precizării referitoare la numărul de rânduri                                            2p 

 

Se acordă 10p din oficiu 
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Testul 7 

 

Subiectul I                                                                                                                       60p 

1. Se acordă cinci puncte pentru precizarea rolului virgulei. 

            Se acordă două puncte pentru încercare de răspuns.                                               2p 

2. Se acordă câte 2,5 puncte pentru despărțirea corectă în silabe a cuvintelor   indicate.                                                                                                                  

                                                                                                                         2,5x4=10p 

3. Se acordă cinci puncte pentru precizarea numărului de propoziții.                            5p 

4. Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare sens evidențiat în enunț.             2,5x4 =10p 

     Se acordă câte un punct pentru formularea enunțului, fără evidențierea   sensului.                     

                                                                                                                              1x4=4p  

5. Se acordă zece puncte pentru scrierea propoziției, respectând schema.                   10p 

     Se acordă două puncte pentru încercarea de a construi propoziția                           2p     

6. Se acordă câte cinci puncte pentru formularea corectă a celor două idei principale.              

                                                                                                                            5x2=10p                                       

     Se acordă câte două puncte pentru încercarea de a formula ideile principale.              4p           

7. Se acordă cinci puncte pentru transformarea corectă a propoziției dezvoltate în 

propoziție simplă.                                                                                                            5p 

     Se acordă două puncte pentru încercarea de a transforma propoziția dezvoltată în 

propoziție simplă.                                                                                                         2p  

8. Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare replică de dialog transformată în mod corect 

în vorbire indirectă.                                                                                            2,5x4=10p  

     Se acordă câte două puncte pentru încercarea de a transforma fiecare replică de 

dialog în vorbire indirectă                                                                                       2x2=4p    

 

Subiectul II                                                                                                                 30p 

• Existența părților componente- introducere, cuprins și încheiere                                 3p 

           -Relatarea visului respectând succesiunea logică a evenimentelor și precizările 

cu privire la folosirea narațiunii și a dialogului;                                                            15p 

           - Relatarea unei întâmplări fără a respecta succesiunea logică a evenimentelor 

și/sau precizările cu privire la folosirea narațiunii și a dialogului                                  10p 

           - Relatarea unei întâmplări fără a respecta succesiunea logică a evenimentelor și 

precizările cu privire la folosirea narațiunii și a dialogului                                                 5p 

• Exprimarea corectă, clară și adecvată                                                                         5p 

• Respectarea normelor de ortografie și punctuație                                                          5p 

• Respectarea precizării referitoare la numărul de rânduri                                               2p 

 

Se acordă 10p din oficiu 
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Testul 8 

 

Subiectul I 40p 

1. popular= cunoscut; competiții= concursuri, întreceri; un amestec= o combinație; 

cățăratul= urcatul, ascensiunea                                                                            4x2,5=10p 

2. săritura= substantiv, subiect; peste canal= substantiv, atribut; un sport= substantiv, 

nume predicativ; în Olanda= substantiv, complement; în ziua= substantiv, complement                                                                                               

                                                                                                                            5x2=10p 

3. a avea cap=a fi deștept, a gândi; a fi de capul tău=a fi independent; a-și lua lumea în 

cap= a pleca, a hoinări; capul face, capul trage= a suporta consecințele propriilor fapte             

                                                                                                                         4x2,5=10p 

4. Trecea norul călător peste munții veșnici și peste văile nesfârșite.                          10p 

 

Subiectul II 40p 

• Exprimarea corectă și nuanțată a opiniei, logica și coerența enunțurilor, respectarea 

temei propuse.                                                                                                            20p 

• Respectarea regulilor de ortografie și de punctuație                                              10p 

• Încadrarea în limita de spațiu.                                                                                 10p 

                                                                                       

 

Se acordă 10p din oficiu și 10p pentru redactare. 

 

Testul 9 

 

Subiectul I                                                                                                                  50p 

1. 15 puncte (câte 5 p fiecare idee principală) 

2. 7,50 puncte (câte 2,50 p pentru fiecare sinonim) 

3. 7,5 puncte (câte 2,50 p pentru fiecare substantiv corect selectat) 

4. 12  puncte (câte 4 p pentru fiecare dintre cele trei părți ale schemei – 2 p pentru partea 

de vorbire și 2 p pentru partea de propoziție) 

5. 8 puncte (câte 2 p pentru fiecare structură corect scrisă). 

 

Subiectul II                                                                                                      40p 

• 20 de puncte pentru conţinut (respectarea cerinței, a numărului minim de rânduri, 

originalitate) 

• 20 de puncte pentru redactare: 

• unitatea compoziției                                                                                                     3p 

• organizarea ideilor, coerența textului                                                                         4p 

• registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului (4   puncte / 

adecvare parțială – 2  puncte / inadecvare – 0 puncte)                                                  4p 
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• ortografia (0-1 erori – 4 p; 2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe 

erori – 0 p)                                                                                                                         4p 

• punctuația (0-2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe erori – 0 p)                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       3p 

• așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                    2p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Testul 10 

 

Subiectul I                                                                                                        50p 

1.  10 p pentru rezumat (câte 2 puncte pentru fiecare idee principală corect selectată și 

formulată) 

2.  10 puncte (câte 5 p pentru fiecare înțeles) 

3.  10 puncte (câte 2,5 p pentru fiecare analiză) 

4.  10 puncte (câte 5 p pentru fiecare rol / funcție sintactică) 

5.  10 puncte (câte 1 p pentru fiecare ortogramă folosită corect). 

 

Subiectul II                                                                                                     40p 

• 20 de puncte pentru conţinut (respectarea cerinței, a numărului minim de rânduri, 

originalitate) 

• 20 de puncte pentru redactare: 

• unitatea compoziției                                                                                                   3p 

• organizarea ideilor, coerența textului                                                                        4p 

• registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului (4 puncte / 

adecvare parțială – 2  puncte / inadecvare – 0 puncte)                                                   4p 

• ortografia (0-1 erori – 4 p; 2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe 

erori – 0 p)                                                                                                                          4p 

• punctuația (0-2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe erori – 0 p)                                                                                                              

                                                                                                                                       3p 

• așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                         2p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Testul 11 

 

Subiectul I                                                                                                                  50p 

1.  10 p (câte 2,50 p pentru patru cuvinte referitoare la timp și la spațiu ) 

2.  10 p (câte 2,50 p pentru cele patru sensuri) 

3.  10 p (câte 2,50 p pentru fiecare cuvânt analizat corect) 

4.  10 p (câte 2,50 p pentru fiecare dintre cele patru părți principale și secundare de 

propoziție) 

5.  10 p (câte 2,50 p pentru fiecare numire corectă a celor patru părți de vorbire și de 

propoziție). 

 

Subiectul II                                                                                                  40p 

• 20 de puncte pentru conţinut (respectarea cerinței, a numărului minim de rânduri, 

originalitate) 

• 20 de puncte pentru redactare: 

• unitatea compoziției                                                                                                         3p 

• organizarea ideilor, coerența textului                                                                       4p 

• registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului (4 puncte / 

adecvare parțială – 2  puncte / inadecvare – 0 puncte)                                                     4p 

• ortografia (0-1 erori – 4 p; 2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe 

erori – 0 p)                                                                                                                       4p 

• punctuația (0-2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe erori – 0 p)                                                                                                                

                                                                                                                                       3p 

• așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                             2p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Testul 12 
 

Subiectul I                                                                        50p 

1. 15 p ( 2,5 p identificarea și 5 p prezentarea trăsăturii fiecărui personaj) 

2. 10 p ( câte 5 p pentru fiecare înțeles) 

3. 7,50 p (câte 2,50 p fiecare timp verbal corect folosit) 

4. 7,50 p (câte 2,50 p fiecare funcție sintactică) 

5. 10 p (câte 1 p pentru fiecare parte de vorbire și de propoziție corect exemplificate). 

 

Subiectul II                                                       40p 

• 20 de puncte pentru conţinut (respectarea cerinței, a numărului minim de rânduri, 

originalitate) 

• 20 de puncte pentru redactare: 

• unitatea compoziției                                                                                                      3p 

• organizarea ideilor, coerența textului                                                                         4p 
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• registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului (4 puncte / 

adecvare parțială – 2  puncte / inadecvare – 0 puncte)                                                    4p 

• ortografia (0-1 erori – 4 p; 2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe 

erori – 0 p)                                                                                                                      4p 

• punctuația (0-2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe erori – 0 p)                                                                                                              

3p 

• așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                       2p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Testul 13 

 

Subiectul I                                                                                        50p 

1.  10 p (câte 5 p pentru identificarea și prezentarea fiecărei trăsături) 

2.  10 p (câte 5 p pentru fiecare expresie corect folosită) 

3.  10 p (câte 2, 50 p pentru analiza fiecărui cuvânt) 

4.  10 p pentru folosirea corectă a funcției de complement 

5.  10 p (câte 2,50 p  puncte pentru identificarea fiecărei părți de vorbire). 

 

Subiectul II                                                                                                  40p 

• 20 de puncte pentru conţinut (respectarea cerinței, a numărului minim de rânduri, 

originalitate) 

• 20 de puncte pentru redactare: 

• unitatea compoziției                                                                                                      3p 

• organizarea ideilor, coerența textului                                                                              4p 

• registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului (4 puncte / 

adecvare parțială – 2  puncte / inadecvare – 0 puncte)                                                       4p 

• ortografia (0-1 erori – 4 p; 2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe 

erori – 0 p)                                                                                                                      4p 

• punctuația (0-2 erori – 3 p; 3 erori – 2 p; 4 erori – 1 p; 5 sau mai multe erori – 0 p)                                                                                                            

                                                                                                                                       3p 

• așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                           2p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Testul 14 

 

Subiectul I  50p 

1.  Exprimarea unei opinii corecte și nuanțate:                                                  10p 

2. Explicarea corectă, nuanțată, cu respectarea numărului de cuvinte și a regulilor 

ortografice, ortoepice și de punctuație (10 p). Explicare ezitantă, fără respectarea 

regulilor ortografice, ortoepice și de punctuație (5p). (Exemplu: deoarece așa este jocul; 

deoarece pentru Pif, Paf și Puf sunt cei mai buni prieteni; etc)                                      10p 

3. Transcrierea corectă a cuvintelor cu rol de  subiect din textul dat                 4x 2,50=10p 

4. Realizarea corectă a schemei propoziției: ”Atunci băiatul și paiața se supun 

cățelușului.”(C/adv+S/s+s+PV/v+C/s)                                                                            10p 

5. Scrierea corectă a cuvintelor.                                                                     4x 2,50 =10p 
 

Subiectul II.  40p 

• Respectarea regulilor de alcătuire a unei compuneri de tip narativ.                10p 

• Respectarea regulilor ortografice, ortoepice și de punctuație.                               10p 

• Realizarea unei compuneri originale.                     10p 

• Exprimare clară, logică, coerentă, nuanțată.                 10p  
 

       Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

Testul 15 
 

Subiectul  I                                                                                                                 50p 

1. 5 x 2 pct.= 10 pct.( Sunt acceptate toate sinonimele, chiar dacă sunt parțiale. Se 

acordă câte 2p pentru fiecare sens găsit)  

2. 4 x 2,5 pct.= 10 pct.( Se acordă câte 2,5p pentru indicarea corectă a ambelor funcții 

a fiecărui cuvânt) 

3. 5 x 2 pct.= 10pct. (Fiecare cuvânt din schemă este punctat cu 2p.) 

4. 4x 5 pct. = 20 pct. ( Se acordă câte 5p pentru fiecare expresie. Un sens aproximativ 

va primi 2,5p) 

Subiectul  II                                                                                                               40p 

• Identificarea proverbului.                                                                                         5p 

• Referirea la temă.                                                                                                   15p 

• Respectarea regulilor de ortografie și de punctuație.                                             10p 

• Originalitatea părerilor.                                                                                          10p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Testul 16 

 

Subiectul I                                                                                                                  50p 

1. Identificarea repetițiilor, minim  4 -2,5p x 4=10p. ( Fiecare element selectat este 

notat cu 2,5p. 

     Scurte aprecieri asupra repetițiilor - 5p, logica alegerii – 3p și corectitudinea 

gramaticală  -2p, total 10p)  

2. 5x2=10p. ( Fiecare enunț în care indicată forma corectă este notat cu 2 p) 

3. 4x 2,5 =10p. ( Se acordă 2,5 p. pentru fiecare pronume găsit indiferent de  fel) 

4. 5x2=10p. (  Un element al schemei este notat cu 2 p.)   

Subiectul II                                                                                                                40p 

• Încadrarea în cerință.                                                                                              10p 

• Stabilirea unui titlu.                                                                                                  5p 

• Comparațiile cu imaginea mamei.                                                                         15p 

• Respectarea regulilor de punctuație și ortografie.                                                 10p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Testul 17 

 

Subiectul I                                                                                                                  50p 

1. 4x2,5 p.=10p.( Fiecare din cele patru verbe folosit corecte este notat cu 2,5 p.  

Exprimarea corectă și sugestivitatea dialogului sunt notate cu 10p, total 20p.) 

2. 4x5 p. = 20p ( Se acordă 5 puncte pentru fiecare propoziție cu sensul cuvântului 

diferit de cel din text) 

3. 5x2p=10p ( Fiecare cuvânt din schemă este notat cu 2p) 

Subiectul II                                                                                                                40p 

• Lizibilitatea si coerența povestirii.                                                                         20p  

• Corectitudinea ortografică și de punctuație.                                                           10p 

• Adecvarea la tema propusă.                                                                                   10p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Testul 18 

 
Subiectul I                                                                                                                  40p 

1. 2x 5 cuvinte = 10 p. 

2. 2,5 x 4 sensuri = 10 p. 

3. 2,5x 4 pronume= 10 p. 

4. 5x2 explicații = 10 p. 

Subiectul II                                                                                                                50p 

• Finalizarea titlului.                                                                                                   5p 

• Respectarea normelor gramaticale.                                                                        10p 

• Coerența argumentării și precizia termenilor folosiți.                                           20p 

• Înțelegerea cerinței și originalitatea abordării.                                                      15p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Testul 19 

 

Subiectul I                                                                                                                  40p 

1. 2,5x4 = 10p. ( Analiza completă a fiecărui cuvânt este notată cu 2,5 p.) 

2. 5x2 = 10p. Se acordă 5p pentru fiecare propoziție cu sensul diferit indicat 

3. 5x2 = 10p. Se acordă câte 5p. pentru fiecare expresie explicată detaliat , corect  

ortografic și ortoepic. 

4. 2x5= 10p. Fiecare cuvânt analizat în schemă este notat cu 2p. 

 

Subiectul II                                                                                                                50p 

• Subiect ales în acord cu cerința, cu referire la textul propus.                                  5p 

• Originalitatea abordării și explicitării conflictului.                                                20p 

• Corectitudinea punctuației și a ortografiei.                                                            10p 

• Referirea la alte situații similare din texte studiate                                                  5p 

• Încadrarea în spațiul cerut ca volum, dezvoltarea unei concluzii.                         10p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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STRUCTURILE PRINCIPALELOR TIPURI DE 

COMPOZIŢII. 

SUGESTII PENTRU REDACTARE. 

 

Din experienţa multor corecturi la examene susţinute de elevii claselor a IV-a 

pentru a fi admişi în clasa a V-a, am observat că cele mai mari dificultăţi sunt 

întâmpinate la redactarea compunerilor tip descriptiv (în variantele generale, tablou 

sau portret) şi a compunerilor narative. 

Detalierile baremelor arată astfel, de obicei:  

Conţinut:  

• Concordanţa între cerinţă şi conţinutul compunerii; 

• Respectarea convenţiilor specifice fiecărui tip de compunere; 

• Alegerea unui titlu adecvat (dacă este necesar) 

• Originalitate 

Redactare:  

• Organizarea ideilor, exprimarea logică; 

• Fluenţa, expresivitatea, lexicul adecvat, registrul de comunicare; 

• Ortografia şi punctuaţia; 

• Aşezarea în pagină, lizibilitatea. 

Pentru a veni în ajutorul elevilor, am detaliat structura unei compuneri tip tablou, a 

unei compuneri tip portret, a unei compuneri narative, cu cerinţe date mai frecvent la 

examene (punctele A, B, C). 

A. Planul unei descrieri literare tip tablou 

 

I. Introducere: 

1. Notarea unei idei generale, sintetice, despre tema propusă, ca un prim pas spre 

tratarea ei; 

2. Prezentarea succcintă a contextului – cadrului temporal şi spaţial general de 

unde se poate identifica apoi tabloul de analizat (anotimpul, perioada, locul, cadrul 

de natură larg, ocazia cu care a fost perceput etc.). 

II. Cuprins: 

3. Descrierea propriu-zisă, făcută prin tehnica „aparatului de filmat”: îţi 

imaginezi că filmezi un peisaj, tablou, focalizându-te pe imagini precise şi într-o 

anumită ordine, nu plimbând „camera” la întâmplare, amestecând detalii din toate 

părţile. Deci, pentru început, se fixează cadrul pe care vrei să îl descrii, ca şi cum 

te-ai uita printr-o fereastră, sau prin obiectivul unui aparat de fotografiat, cameră de 

filmat. Se „decupează” peisajul dorit din cel general pe care l-ai prezentat adineaori. 
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4. Descrierea perspectivei: 

• plan apropiat – detaliile pe care le poţi observa aproape de tine; 

• plan îndepărtat – detaliile la care ai acces privind în zona de mijloc a peisajului, 

„ridicând” privirea, camera de filmat; 

• fundal – detaliile cele mai îndepărtate, care duc privirea spre orizont. 

Fiecare dintre aceste puncte va avea un alineat separat, cuprinzând cantitativ cea 

mai mare parte a compunerii. 

Prezentarea în succesiune a elementelor care alcătuiesc tabloul se face prin 

următoarele mijloace: 

a) folosirea adjectivelor şi a substantivelor care scot în evidenţă elementele descrise 

şi particularităţile acestora; 

b) utilizarea imaginilor artistice (vizuale statice, vizuale de mişcare, auditive, 

olfactive, tactile); 

c) realizarea expresivităţii prin folosirea figurilor de stil învăţate (epitete, 

comparaţii, metafore, personificări etc); 

d) sugerarea stărilor sufleteşti şi a gândurilor generate de imaginile descrise. 

III. Încheiere: 

5. Concentrarea într-o singură idee generală a emoțiilor determinate de 

contemplarea tabloului, cu revenirea obligatorie la tema propusă. 

 

B. Planul unei descrieri literare tip portret: 

 

I. Introducere: 

1. Notarea unei idei generale, sintetice, despre tema propusă, ca un prim pas spre 

tratarea ei; 

2. Precizarea importanţei fiinţei alese. 

II. Cuprins: 

3. Modul în care această persoană a ajuns să facă parte din universul tău; 

4. Portretul propriu-zis: 

• trăsăturile fizice mai importante, prezentate prin detalii – se pot utiliza şi mijloace 

artistice; 

• trăsăturile morale, descrise prin intermediul unor comportamente, fapte, gesturi, 

limbajul, relaţiile cu cei din jur ale acestei fiinţe speciale pentru tine; 

5. Prezentarea succintă a unei întâmplări relevante pentru caracterul fiinţei evocate, 

care să ilustreze felul ei de a fi şi relaţia cu tine. 

III. Încheiere: 

6. Concentrarea într-o singură idee generală a legăturilor tale sufleteşti cu acea 

fiinţă, felul în care îţi va rămâne în memorie, revenirea obligatorie la tema propusă. 

 

C. Planul unei compuneri narative (structura povestirii):  

 

I. Introducere: 

1. Prezentarea cadrului spaţial şi temporal în care se petrece povestirea propriu-zisă 

(UNDE, CÂND şi CINE participă la întâmplările povestite); 
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2. Scurte fragmente de prezentare a datelor de mai sus, folosind şi imagini 

artistice.  

II. Cuprins: 

3. Succesiunea evenimentelor, prezentate într-o ordine logică: 

• cauza care a contribuit la declanşarea evenimentelor; 

• faptele propriu-zise, desfăşurate într-o ordine ilustrată prin fraze, alineate; 

• momentul de maximă intensitate a întâmplării. 

III. Încheiere: 

      4. Felul în care s-a încheiat povestea, ce s-a întâmplat apoi cu personajele; 

      5. Care este lecţia de viaţă pe care ai dobândit-o în urma acestei întâmplări sau 

sentimentele cu care ai fixat-o în memorie. 

 

RECOMANDĂRI PENTRU REZOLVAREA SUBIECTELOR 

(pe baza greşelilor tipice întâlnite în lucrările elevilor) 
 

A. LITERATURA 

 

1. Citeşte cu atenţie cerinţa şi gândeşte-te câteva minute la ceea ce ai de făcut. 

Calculează cât timp îţi trebuie şi de-a lungul lucrării fii atent/ă la încadrarea în timp. 

Poţi folosi ciorna, dar mai mult pentru o schiţă a subiectului, nu scrie întreaga teză pe 

ciornă, pierzi timp preţios. 

2. Când povesteşti un text dat sau când faci rezumatul, spune numai cine, ce face, unde 

şi când, respectând ordinea faptelor. Formulează doar idei principale. Nu folosi în 

rezumatul tău cuvinte precum : personajul, scriitorul, opera literară etc. 

3. O compunere nu poate fi mai scurtă de cincisprezece rânduri / o jumătate de pagină. 

4. Nu folosi dialogul într-o compunere descriptivă (într-o descriere)! Compunerea 

narativă (povestirea) poate avea şi dialog şi scurte descrieri de natură sau de personaje. 

5. Lasă spaţii între rezolvările de subiecte, se citesc mai ușor și eventual mai poţi face 

mici completări. 

6. Ai grijă să laşi un spaţiu alb de doi centimetri în stânga paginilor scrise! Un grup 

de idei noi, o frază trebuie să înceapă cu alineat! 

7. Scrie mai mare, ordonat şi lizibil, fără ştersături sau tăieturi! 

8. La compuneri, caută să foloseşti imagini mai deosebite, expresii mai rare, cuvinte 

mai frumoase – aici te pot ajuta cărţile. Citeşte mult şi notează formulările care îţi plac 

pe un carneţel, de unde te poţi inspira mereu pentru a reda cât mai bine ideile. 

9. Emoţiile nu-şi au rostul, de multe ori te fac să greşeşti. Gândeşte-te că eşti la o lucrare 

cu doamna învăţătoare, domnul învăţător şi încearcă să fii calm/ă şi eficient/ă, 

rezolvând bine totul. 

10. Dacă ai timp, la final verifică toate răspunsurile.  
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B. LIMBA ROMÂNĂ 

 

1. Citeşte cu atenţie cerinţele, gândindu-te la ce ai de făcut şi cum poţi să prezinţi totul 

cât mai clar! 

2. Lucrează cerințele în ordinea dată. 

3. Exemplele trebuie să fie scurte, nu te complica formulând fraze lungi, importantă 

la gramatică este corectitudinea. 

4. Nu confunda părţile de vorbire cu cele de propoziţie! 

5. Lucrează multe exerciţii, din manuale şi din culegeri, chiar dacă ţi se pare plictisitor 

să repeţi un tip de cerinţă. Numai aşa îţi vei forma reflexele, care sunt esenţiale la 

examene. Intensifică munca în ultima lună înainte de testare, făcând măcar câte un test 

/ o compunere / câteva exerciții pe zi. 

6. Pregătește-te psihologic cu câteva luni înainte pentru testare: dormi mult, mănâncă 

sănătos, fă mișcare. 

7. Intră pe site-ul Colegiului, vorbește cu copii care au venit la gimnaziu la Rareș, 

informează-te despre profilul elevului care dorește să studieze aici (eu îl văd ca pe un 

copil serios, perseverent și foarte preocupat de dezvoltarea lui profesională). Discută cu 

părinții, bunicii, prietenii dacă ar fi un mediu școlar propice pentru tine. Numai dacă te 

consideri potrivit pentru spiritul comunității rareșiste pregătește-te constant pentru a-ți 

îndeplini acest proiect educațional și privește examenul ca pe o etapă necesară pentru 

viitoarea ta experiență de gimnaziu la Rareș. Succes! 
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MATEMATICĂ 

TESTE 

 

Testul 1 

 

1. Considerăm numerele: 

𝑎 = (24 + 2 × 13) × 17 − (3 × 11 − 8) × (33 − 27: 9); 
𝑏 = 867 − 249: (3 × 2 − 9: 3) − 16 × 47 − 1; 

𝑐 = 5 + 15 × [200 − 4 × (100 − 150: 3 − 3)]: (617 − 3 × 𝑛), unde 𝑛  este cel mai 

mic număr format din 3 cifre pare diferite. 

a) Calculați cele trei numere. 

b) Pentru 𝑐 = 41 , calculați produsul dintre dublul numărului 𝑎  și diferența dintre 

numerele 𝑐 și 𝑏. 

 

2. Aflați de câte ori apare cifra 5 în scrierea tuturor numerelor naturale impare mai mici 

decât 200. 

 

3. a) Un vas plin cu apă cântărește 31 kilograme. Vasul umplut cu apă o treime din 

capacitatea sa cântărește 11 kilograme. Aflați cât cântărește vasul gol.  

b) Scrieți numărul 63 în două moduri: într-un mod ca fiind suma unor numere, iar în 

celălalt mod ca produs al acelorași numere.  

 

4. Se consideră șirul de numere: 1, 6, 11, 16, 21, 26, . . .. 
a) Aflați termenul aflat pe locul 2022 în șir. 

b) Calculați diferența dintre termenul aflat pe locul 2000 în șir și termenul aflat pe locul 

100 în șir. 

 

Testul 2 

 

1. Comparați numerele 𝑎  și 𝑏  dacă: {27 − [(4 × 𝑎 − 6): 3 − 14]: 3 + 8}: 9 + 298 =
301 și𝑏 = 60 − 59 + 58 − 57+. . . +4 − 3 + 2 − 1. 

 

2. a) Aflați restul împărțirii lui 𝑁 =  1 ×  2 ×  3 × . ..  ×  9 ×  10 +  47 la 45. 

b) Fie  𝑛  un număr natural, 𝑛 ≥  5. Aflați restul împărțirii lui 𝑁 =  1 ×  2 ×  3 ×
 . ..  ×  (𝑛 −  1)  ×  𝑛 +  47 la 45.  

 

3. Suma a zece numere naturale impare consecutive se înmulțește cu 10 și se obține un 

număr cu 22 mai mic decât 2022. Aflați cel mai mic dintre cele zece numere. 

 

4. Se consideră șirul de numere: 
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1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, . . . ,6⏟      
𝑑𝑒 6 𝑜𝑟𝑖

, 7, 8,  9, 9, . . . 9⏟      ,
𝑑𝑒 9 𝑜𝑟𝑖

10, 11, . . . , 97, 98, 99, 99, . . . , 99⏟        
𝑑𝑒 99 𝑜𝑟𝑖

, 100. 

a) Aflați câte numere sunt în șir. 

b) Calculați suma primelor 20 de numere din șir. 

c) Stabiliți care este numărul aflat pe locul 100 în șir.  

 

Testul 3 

 

1. Calculați [(93 ∶ 3) × 4 –  85 ∶  (2 +  3 ) +  28 ∶ 4 ×  3] ∶  4 ∶  4 ∶  2.  
 

2. a) Aflați numărul natural 𝑎 dacă:  

2022 × [2022 − ( 2022 −  2022 ∶  𝑎 ) ]  ×  5 =  10110. 
𝐛) 𝑥 este un număr natural de 4 cifre care are suma cifrelor 3. Succesorul lui 𝑥 are suma 

cifrelor egală cu 4 și este număr par. Aflați 𝑥. 

 

3. Dacă 3 kg de cireșe și 5 kg de căpșuni costă 50 lei, iar 2 kg de cireșe și 4 kg de 

căpșuni costă 38 lei, cât costă 4 kg de cireșe și 7 kg de căpșuni? Argumentați! 

 

4. În două albume sunt în total 339 timbre. Dacă se mută 11 timbre din primul album 

în cel de-al doilea, atunci primul va avea cu 17 timbre mai mult decât al doilea album. 

a) Aflați câte timbre are fiecare album. 

b) Al doilea album are mai puțin de 30 pagini, iar pe fiecare pagină sunt așezate sau 20 

de timbre sau 3 timbre. Aflați câte pagini are al doilea album. 

 

Testul 4 

 

1. a) Aflați numărul natural 𝑥 pentru care suma vecinilor săi este 10300. 
     b) Calculați: ( 1574281 ×  56 ×  3258 )  × ( 10 −  2 ×  5). 
 

2. Aflați cel mai mic și cel mai mare număr de forma 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ pentru care 𝑎 +  𝑏 =  5 și 

𝑐 −  𝑑 =  2.  

3. Un buchet format din 5 trandafiri și 3 crizanteme costă 74 lei, iar un buchet format 

din 3 trandafiri și 5 crizanteme costă 70 lei. Aflați prin calcul cât costă un trandafir și 

cât costă o crizantemă. 

 

4. Se dau numerele: 2, 6, 12, 20, 30, 42,… .. 
a) Scrieți următoarele trei numere din șir. 

b) Aflați al 100-lea termen din șir. 

c) Verificați dacă numărul 2022 face parte din șir.  
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Testul 5 

 

1. a) Calculați un sfert din numărul 100 +  48 ∶  8 ×  4. 
    b) Vasile a scris toate numerele naturale la care 35 se împarte exact. Calculați suma 

succesorilor acestor numere.  

 

2. Aflați toate numerele naturale 𝑎 și 𝑏 dacă ( 𝑎 +  2 )  ×  ( 𝑏 −  5 )  =  80. 

 

3. a) Care este cel mai mic număr natural care are suma cifrelor egală cu 30? Justificați 

răspunsul. 

b) Patru cărţi costă cât 10 caiete, iar împreună costă 40 lei. Cât costă 5 cărţi şi 7 caiete? 

Justificați răspunsul.  

 

4. Fie numărul 𝑁 =  20 ×  7 +  21 ×  7 + . . . + 100 × 7. Aflați care este ultima cifră 

a lui 𝑁. 
 

Testul 6 

 

1. Determinați cel mai mic număr natural de două cifre știind că cifrele sale a și b 

verifică egalitatea: 2 ∙ (50 − 3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏) − 17 ∙ 6 ∶ 34 = 37. 

 

2. Suma vârstelor lui Radu și Vlad este 21. Acum 3 ani, vârsta lui Radu era de 2 ori mai 

mare ca vârsta lui Vlad. Ce vârstă au copiii acum? 

 

3. La cercul de matematică au fost propuse mai multe probleme. Pentru fiecare soluție 

corectă se acordă 5 puncte, iar pentru o soluție greșită se scad 20 de puncte. Pentru 40 

de probleme rezolvate, Matei a primit 50 de puncte. Câte probleme a rezolvat corect 

Matei? 

 

4. Mihai colorează pătrățelele unei foi de hârtie de matematică folosind patru 

culoriastfel: mai întâi un pătrățel cu negru, apoi două pătrățele cu roșu, apoi trei pătrățele 

cu albastru, apoi patru pătrățele cu verde, apoi cinci pătrățele cu negru și așa mai 

departe. La sfârșit colorează 2021 de pătrățele cu o aceeași culoare.  

a) Care este această culoare? 

b) Ce culoare are pătrățelul cu numărul 2021 ?  
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Testul 7 

 

1. Calculați:201 − [7 × 3 − (8 × 10: 8 + 7 × 8): 66]: 5. 

 

2. Produsul a 23 de numere naturale este 72. Care este cea mai mică valoare a sumei 

lor? Dar cea mai mare? 

 

3. O broscuță face 4 sărituri înainte și o săritură înapoi, apoi din nou 4 sărituri înainte 

și o săritură înapoi și așa mai departe. Câte sărituri trebuie să facă în total pentru a 

avansa cu 23 de sărituri față de piatra de pe care a plecat? 

 

4. Într-o școală sunt 25 de clase. În fiecare clasă sunt cel puțin 30 de elevi și cel mult 

35 de elevi. Arătați că sunt cel puțin 5 clase care au același număr de elevi. 

 

Testul 8 

 

1. Un borcan plin cu dulceaţă cântăreşte 500 g. Pe jumătate gol, borcanul cântăreşte 

280g. Cât cântăreşte borcanul gol? 

 

2. Trei frați au cheltuit împreună 234 lei. Fratele cel mare a cheltuit cu 13 lei mai 

puțin decât cel mijlociu, iar fratele mijlociu a cheltuit cu 26 lei mai mult decât fratele 

cel mic. Câți lei a cheltuit fiecare copil? 

 

3. Trei orhidee costă cât 5 crini, 4 crini costă cât 11 trandafiri, iar 5 trandafiri costă 

cât 24 de lalele. Câte lalele se pot cumpăra cu banii de pe două orhidee? 

 

4. Ana, mama și tata au suma vârstelor 72 de ani. Știind că mama este cu 3 ani mai 

tânără decât tata, iar peste 5 ani vârsta tatălui va fi de patru ori mai mare decât vârsta 

Anei, aflați câți ani are fiecare în prezent. 

 

Testul 9 

 

1. Andrei, Bogdan și Corina au împreună 263 de lei. Dacă Andrei cumpără o carte cu 

10 lei, Bogdan primește de la mama lui 4 lei și Corina îi dă lui Andrei 3 lei, atunci 

Andrei va avea de două ori mai mulți bani decât Bogdan și cu 7 lei mai puțin decât 

Corina. Câți bani avea fiecare la început? 

 

2. În curtea școlii sunt de șase ori mai multe fete decât băieți. Dacă ar pleca 8 fete și ar 

veni 8 băieți, numărul băieților ar fi un sfert din numărul fetelor. Câte fete și câți băieți 

erau la început în curtea școlii? 
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3. Într-o cutie sunt în total 73 de bile (roșii și albastre). Dacă din cutie se scot două bile 

roșii și se adaugă trei bile albastre, atunci un sfert din numărul bilelor roșii va fi cu 1 

mai mare decât o treime din numărul bilelor albastre. Câte bile din fiecare culoare erau 

la început în cutie ? 

 

4. Un număr cu 200 de cifre are suma cifrelor egală cu 1024. 

a) Care este cel mai mare număr de cifre 7 care potapărea în scrierea numărului? 

b) Care este cel mai mare număr de cifre 4 care pot apărea în scrierea numărului? 

 

Testul 10 

 

1. a) Aflǎ numǎrul necunoscut dacă 5x + 10x + 15x +..…+ 500x = 75750. 

    b) Se știe cǎ: a – b = 873, a = 12 x b + 15, 5 x b = 3 x c. Sǎ se afle a + b + c. 

 

2. Pentru paginarea unei cǎrți s-au folosit 1440 cifre. De cȃte ori s-a folosit cifra 2? 

 

3. a) Scrieți toate numerele naturale de patru cifre diferite care au cifra zecilor 7 și suma 

cifrelor 11. 

b) Suma a douǎ numere naturale este 999. Dacǎ adunǎm 3 la fiecare dintre cele douǎ 

numere și apoi le ȋnmulțim cu 2, cȃt va fi suma numerelor obținute? 

c) Aflați numerele de două cifre pentru care suma dintre cifra unitǎților și cea a 

zecilor este egalǎ cu dublul cifrei unitǎților. 

 

4. Numǎrului a i se adaugǎ cifra 0 la sfȃrșit, obținȃndu-se numǎrul b. Știind că a + b = 

429, sǎ se afle a. 

 

Testul 11 

 

1. Câte numere naturale de trei cifre se pot forma folosind numai cifrele 0, 1 și 2? 

 

2. O minge se ridică la trei sferturi din distanța de la care cade. Dacă prima dată i se dă 

drumul de la 80 de metri, care este distanța totală parcursă de minge până atinge 

pământul a treia oară? 

 

3. Scrieți numărul 26 folosind cifra 5 de 6 ori. 

 

4. Ioana are cu 13 lei mai mult decât Bogdan și cu 17 lei mai mult decât George. Câți 

lei trebuie să dea Ioana fiecărui băiat pentru a avea toți aceeași sumă? 
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Testul 12 

 

1. De o parte și de alta a unei alei cu lungimea de 240 m, s-au pus bănci cu lungimea 

de 2m și distanța dintre ele de 15m. Câte bănci sunt, dacă s-au pus bănci și în capătul 

aleii? 

 

2. Aflați produsul a două numere 𝑎 și 𝑏, știind că dacă îl mărim pe 𝑏 cu 5, produsul se 

mărește cu 70 iar dacă îl micșorăm pe 𝑎 cu 4 atunci produsul se micșorează cu 84. 

 

3. Două cutii cu bomboane de același fel cântăresc împreună 10kg. Dacă prima cutie 

costă 60 lei iar a doua cutie costă 90 lei, aflați cu cât este mai grea o cutie decât cealaltă. 

 

4. Calculați suma 𝑆 = 6 + 10 + 14 +⋯+ 206. 

 

Testul 13 

 

1. Un elev a observat că produsul vârstelor fraților săi mai mici este egal cu 483. Câți 

ani are fratele mai mic? 

 

2.  Aflați numărul de pe poziția 207 din șirul 983, 979, 975, 971, ... 

 

3.  De câte ori se mărește un număr de două cifre dacă lipim la dreapta lui de două ori 

același număr? 

 

4. În trei cutii sunt 127 de bomboane. Dacă din fiecare cutie scoatem același număr de 

bomboane, rămân în prima cutie 7 bomboane, în a doua cutie 14 iar în a treia cutie 22 

bomboane. Câte bomboane erau la început în fiecare cutie? 

 

Testul 14 

 

1. Completați tabelul de mai jos astfel încât suma numerelor de pe fiecare orizontală, 

verticală și diagonală să fie aceeași. 

 17 10 

  15 

16   

 

2. Determinați toate numerele naturale 𝑎, 𝑏 ș𝑖𝑐 astfel încât 50 ∙ 𝑎 + (𝑏 + 3 ∙ 𝑐) = 60. 
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3.  Avem mai multe cartonașe și pe fiecare cartonaș este scris un număr. Dacă înmulțim 

numerele de pe cartonașe obținem 14. Dacă adunăm numerele de pe cartonașe obținem 

12. Câte cartonașe avem și ce numere sunt scrise pe ele? 

 

4. Cei 26 de elevi ai clasei a 5-a participă la ora de educație fizică. Ei primesc tricouri 

pe care sunt trecute numerele 1, 2, 3, . . . , 26. Se pot forma două echipe astfel încât suma 

numerelor de pe tricourile din prima echipă să fie egală cu suma numerelor de pe 

tricourile echipei a doua? Justificați răspunsul. 

 

Testul 15 

 

1. Aflați  valoarea lui x dacă 1 + {2 ∙ [3 + (𝑥 − 4) ∙ 5]: 6} ∙ 7 = 8. 

 

2. Având la dispoziție un vas de 11 litri și unul de 4 litri, explicați cum putem măsura 

6 litri de apă de la robinet cu ajutorul celor două vase? 

 

3. Bogdan și Nicolae au de făcut împreună o lucrare  în 5 zile. Bogdan lucrează de trei 

ori mai repede decât Nicolae. Dacă lucrează numai Nicolae, în câte zile termină 

lucrarea? 

 

4. Tatăl, mama și cei doi fii au împreună 120 de ani. Fiul cel mare s-a născut când tatăl 

avea 24 de ani, iar fiul cel mic când mama avea 20 de ani. 

a) Care este suma vârstelor celor doi fii? 

b) Aflați câți ani are fiecare dacă fiul cel mic are 15 ani? 

 

Testul 16 

 

1. a) Să se determine valoarea maximă a produsului x∙y, știind că numerele naturale 

nenule x, y verifică egalitatea: [1037− ( 6 ∙4+ 6 ∙6): (x+y)]+324= 1121. 

    b) Folosește semnele +, −, x, : în locul steluțelor și, dacă este cazul, paranteze, pentru 

a obține 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 = 1. 

2. Rareș, Casandra și Petru au colecționat împreună 2025 de timbre ceea ce înseamnă  

triplul numărului de timbre colecționate de Petru și Rareș împreună. Câte timbre a 

colecționat fiecare dintre copii, stiind ca Rares are o pătrime din numărul de timbre pe 

care le are Petru? 

 

3. a) Într-o lună trei duminici sunt date cu număr par. În ce zi a săptămânii cade data 

de 19 ale lunii? 

    b) Casandra are 10 pisoi gri și negri, unii de rasă și alții nu. Dintre cei 10 pisoi, 4 

pisoi nu sunt negri, iar 2 nu sunt de rasă. Știind că pisoii negri care nu sunt de rasă sunt 

2, aflați câți pisoi sunt din fiecare fel. 
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4. Alexandru si Ciprian vroiau să construiască zmeie, iar pentru aceasta aveau nevoie 

de bețe cu lungimea de 1m. Împreună aveau 20 de bețe de dimensiuni diferite: 

Alexandru avea bețe de 3m iar Ciprian de 6m, lungimea acestora fiind în total de 99m. 

Justificați de câte tăieturi sunt nevoie pentru a obține bețele necesare pentru 

confecționarea zmeelor. 

 

Testul 17 

 

1. a) Aflați suma maximă a numerelor naturale a și b care verifică egalitatea: 

[5+(a×b+27×8−597:3):9]×3+1998=2022. 

b) Un băiat afirmă că are acelaşi număr de fraţi şi surori. O soră a băiatului afirmă 

că are de două ori mai mulţi fraţi, decât surori. Câţi copii sunt în acea familie? 

 

2. Determinați diferența dintre cel mai mare număr de 4 cifre și cel mai mic număr 

natural de patru cifre distincte care îndeplinesc în același timp (simultan) condiţiile: 

a) sunt numere impare; 

b) cifra zecilor este 8; 

c) suma cifrelor este 11. 

3. Într-o florărie sunt de 8 ori mai mulți trandafiri decât lalele. Dacă se vând 42 

trandafiri și 27 lalele, atunci rămân de 14 ori mai mulți trandafiri decât lalele.  Câți 

trandafiri și câte lalele au fost inițial în florărie? 

 

4. Pentru numerotarea unei cărți, Ștefan a utilizat 870 de cifre. Să se determine: 

a) Câte pagini are cartea? 

b) De câte ori s-a utilizat cifra 2 în numerotarea cărții. 

 

Testul 18 

 

1. a) Determinați numerele naturale m si n pentru care are loc: 

3× [12 + (44 + 2 ×𝑚 + 3 × 𝑛): 5] − 21=45 

    b) Treimea unui număr natural este cât jumătatea altui număr. Suma celor două 

numere este 90. Să se afle cele două numere naturale. 

2. Într-un brad de sărbători sunt beculețe roșii, galbene și albastre. Cele roșii se aprind 

la fiecare 2 secunde, cele galbene la fiecare 3 secunde și cele albastre la fiecare 10 

secunde.  

    a) De câte ori se aprind un bec roșu, unul galben și unul albastru în total în timp de 1 

minut? 

    b) De câte ori se aprind simultan toate beculețele într-o oră? 
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3. Trei prieteni, Petru, Vasile și Cristi, pleacă la cumpărături având împreună 2022 de 

lei. După ce Petru cheltuiește 209 lei, Vasile 402 lei iar Cristi doar 40 lei, toți trei vor 

avea aceeași sumă de bani.  Aflați sumele inițiale pe care le aveau fiecare dintre cei trei 

prieteni. 

 

4. Un grup format din bărbați, femei si copii trebuiau să care 12 pâini. Dacă fiecare 

bărbat duce 2 pâini, fiecare femeie duce o jumătate de pâine, iar fiecare copil câte un 

sfert  de pâine, determinați câți bărbați, câte femei și câti copii  erau în grup. 

 

Testul 19 

 

1. În pătratul magic de mai jos suma numerelor de pe fiecare coloană și linie este de 

2022. Să se determine {[(𝑦 + 𝑧) · 2– 1612]: 13 + (𝑤 − 𝑣): 2}: 9. 

v 684 w 

852 y z 

796 x 125 

 

2. a)La un spectacol de teatru s-au vândut 180 de bilete a 80 de lei biletul pentru un 

adult. La spectacol au mers elevi și studenți care au avut discount de 30 lei de bilet. 

Știind că s-au încasat 13470 lei aflaţi câte bilete s-au vândut din fiecare fel.  

    b) Un sfert din triplul unui număr mărit cu 1011 va fi același cu jumătatea dublului 

numărului inițial micșorat cu 2022. Determinați numărul. 
 

3. Doi colegi de clasă, Maria și Petru locuiesc într-un bloc turn. La fiecare etaj se găsesc 

10 apartamente. Apartamentele sunt numerotate consecutive (primul etaj de la 1 la 10, 

al doilea etaj de la 11 la 20, etc.). Se știe că numărul etajului unde locuiește Petru este 

egal cu numărul apartamentuluiunde locuiește Maria. În plus, suma numerelor aparta-

mentelor lui Petru și Maria este egală cu 138. Determinați numărul apartamentului unde 

locuiește Petru. 

 

4. Pentru a nu întârzia la școală părinții lui Petru au dat ceasul de perete înapoi. Petru 

pleacă la școală când ceasul arată 7:35 și ajunge la școală la 7:55, iar când pleacă de la 

școală la 14:05 ajunge acasă când ceasul de perete arată 14:35. Justificați cu câte minute 

a fost dat ceasul de acasă înainte. 

 

Testul 20 

 

1. Să se ordoneze crescător numerele 

𝑎 = 1 + 2 + 3 + 4 +⋯+ 50  

𝑏 = (12 + 14 + 13 +⋯+ 90): 3  

𝑐 =  2022 +  100000: 125 +  0 ∙ 1499 −  625 ∙  3  
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2. a) Răzvan colorează pătrățele pe o coală de matematică, în ordine astfel: 3 pătrățele 

cu roșu, 4 pătrățele cu galben și 5 pătrațele cu albastru și continuă acest procedeu până 

colorează 2022 patrățele. Justificați ce culoare va avea ultimul pătrățel. 

    b) Maria are o pisică, un cățel și un hamster. Mama ei îi spune că pisica este de 9 ori 

mai ușoară decât cățelul, pisica este de 20 de ori mai grea decât hamsterul, iar varza pe 

care o folosește pentru salată este de 6 ori mai grea decât hamsterul. Știind că varza are 

o greutate de 600 grame, De căte ori este varza mai ușoară decât câinele? Aflați câte 

grame are fiecare animal pe care îl are Maria. 

3. Pirații din Caraibe au găsit o ladă cu 2101 de monede de aur doar că fiecare dintre 

cele 1050 dintre ele sunt mai ușoare cu un gram decât fiecare dintre celelalte 1051 

monede. Având la dispoziție o balanță cu 2 talere care poate să arate diferența de 

greutate dintre cantitățile de monede, puse în cele două talere, justificați cum se poate 

determina, cu o singură măsurare, cu balanța, dacă o monedă luată la întâmplare este 

dintre cele ușoare sau cele grele. 

 

4. În două cutii sunt 96 de bomboane în total. Dacă aș tripla numărul bomboanelor din 

a doua cutie luând bomboane din prima, cele două cutii ar avea același număr de 

bomboane. Determinați câte bomboane are a doua cutie. 

 

Testul 21 

 

1. Determină numărul natural x care verifică relaţia : 
[195 ∶ 15 − 165 ∶ (56 ∶ 𝑥 + 25)] ∙ 35 − 83 = 197. 

 

2. Într-un vas sunt 45 de fructe: mere, pere și caise. Silvia mănâncă un măr din vas și 

astfel numărul de mere devine de trei ori mai mic decât numărul de pere. Sora Silviei, 

Daria pune în vas încă 2 pere și astfel numărul de pere devine egal cu jumătate din 

numărul de caise. Află câte fructe de fiecare fel erau la început în vas. 

 

3. Pentru a cumpăra rechizite pentru începutul de an școlar, Mircea merge la o librărie. 

El observă că dacă ar cumpăra 7 caiete și 5 pixuri ar plăti aceeași sumă de 50 lei ca și 

în cazul în care ar cumpăra 4 caiete și 10 pixuri. Mergând prin librărie Mircea caută și 

coperte pentru caiete și observă că pentru 8 caiete și 8 coperte ar trebui să plătească 56 

lei. Cât trebuie să plătească Mircea pentru 10 caiete, 4 pixuri și 12 coperte ? 

 

4. Aura a cules din grădină un mănunchi de flori pe care dorește să le așeze în vazele 

din casă. Ea observă că dacă în fiecare vază ar așeza câte 3 flori, toate vazele vor fi 

ocupate și mai rămân 4 flori în plus. Dacă ar așeza câte 5 flori într-o vază, două vaze ar 

fi goale și o vază ar avea doar 3 flori. Află câte vaze și câte flori sunt. 
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Testul 22 

 

1. Determină perechile de numerele naturale x şi y care verifică relaţia : 
{1001 ∶ 13 + [103 − (12 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 − 108) ∶ 9]} ∶ 43 + 15 = 19. 

 

2. Maria, Anda și Karina au împreună 136 lei, iar Maria are de 3 ori mai mulți bani 

decât Anda. Dacă Maria i-ar da 11 lei Karinei, atunci cele două fete ar avea sume de 

bani egale. Află câți bani are fiecare dintre cele trei fete. 

 

3. Într-o curte sunt în total 37 de animale : găini, iepuri și oi. Dragoș numără picioarele 

animalelor și obține numărul 116. Știind că oile sunt de două ori mai puține decât 

iepurii, află câte găini, câți iepuri și câte oi sunt în curte. 

 

4. Pentru a desfășura diverse activități, copii dint-o tabără sunt organizați pe grupe. 

Dacă în fiecare grupă ar fi 2 fete și 3 băieți, atunci două fete ar rămâne în afara grupelor. 

Dacă în fiecare grupă ar fi 3 fete și 3 băieți atunci 6 băieți ar rămâne în afara grupelor. 

Află câte fete și câți băieți sunt în tabără. 

 

Testul 23 
 

1. Determină perechile de numerele naturale x şi y care verifică relaţia : 
{81 − [(2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 − 9) ∙ 21 + 27] ∶ 12} ∶ 7 − 2 = 6. 
 

2. Suma a trei numere naturale este egală cu 93. Află cele trei numere știind că dublul 

primului număr este egal cu triplul celui de-al doilea număr, iar dacă împărțim al treilea 

număr la al doilea număr obținem câtul 4 și restul 2. 
 

3. Un turist parcurge un drum în 4 zile după cum urmează : în prima zi parcurge cu 9 

km mai mult decât o treime din traseu; a doua zi parcurge cu 5 km mai puțin decât două 

cincimi din restul traseului; a treia zi parcurge jumătate din ce a mai rămas și încă 7 km, 

iar a patra zi parcurge restul de 15 km. Află în care zi a parcurs turistul cea mai mică 

distanță. 
 

4. Un teren în formă de dreptunghi are lungimea egală cu 7 dam și lățimea egală cu 30 

m. Începând dintr-un colț al terenului se plantează de-a lungul celor patru laturi ale 

terenului copaci din 5 în 5 metri, plantatul unui copac de către o singură persoană durând 

15 minute. O echipă de 4 muncitori începe plantarea la ora 9 și 15 minute. Află la ce 

oră termină echipa plantarea copacilor. 
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Testul 24 

 

1. Determină perechile de numerele naturale x şi y care verifică relaţia : 

948 ∶ {111 − [396 − 𝑥 ∙ (2𝑦 − 1) ∙ 15] ∶ 3} + 17 = 29 

 

2. Un număr natural este cu 26 mai mare decât alt număr natural. Dacă împart suma 

celor două numere la diferența dintre numărul mai mare și numărul mai mic obțin câtul 

6 și restul 24. Află cele două numere naturale. 
 

3. La un concurs de șah fiecare participant joacă câte o partidă cu fiecare participant la 

concurs o singură dată. Știind că numărul de partide jucate este egal cu jumătate din cel 

mai mare număr natural de trei cifre care se împarte exact la 8, află câte persoane au 

participat la concurs. 
 

4. Vlad are o cutie cu 12 bile albe și negre, pe care trebuie să le așeze în 3 vase 

respectând următoarele reguli: fiecare vas va conține 4 bile, din care cel puțin una să fie 

albă și cel puțin una să fie neagră, iar într-un vas nu pot fi puse două bile albe și două 

negre. Luând la întâmplare 11 bile, Vlad observă că 6 bile sunt negre și 5 bile sunt albe. 

Află ce culoare ar trebuie să aibă bila rămasă în cutie, astfel încât toate vasele să aibă 4 

bile și să fie respectate regulile de mai sus. 

 

Testul 25 

 

1. Determinaţi numerele naturale x şi y care verifică relaţia: 

9 ∙ {9 + 8 ∙ [281 − 6 ∙ (𝑥 ∙ 𝑦 + 7)]} − 604: 4 = 2018  

 

2. Dana citeşte în trei zile 152 de pagini dintr-o carte. În a treia zi citeşte cu 8 pagini 

mai multe ca în prima zi. În a doua zi citeşte de trei ori mai multe pagini ca în prima şi 

a treia zi la un loc. Câte pagini citeşte Dana în fiecare zi? 
 

3. Andrei are un set de cartonaşe pe care sunt trecute numerele 6, 10, 14, 18 … 622. 

a) Să se afle câte cartonaşe are Andrei. 

b) Andrei aranjează cartonaşele în ordinea crescătoare a numerelor. Numărul 154 

poate să apară pe unul din cartonaşe ? Dacă da, pe al câtulea cartonaş ? 
 

4. Mara şi Daria au împreună 109 lei. Mergând la cumpărături la mall Mara cheltuieşte 

cu 8 lei mai puţin decât o treime din banii pe care îi are, iar Daria cheltuieşte cu 6 lei 

mai puţin decât jumătate din suma de bani pe care o are. La final cele două fete constată 

că le-au rămas sume de bani egale. Aflaţi ce sumă de bani a avut iniţial fiecare din cele 

două fete. 
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Testul 26 

 

1. a) Determinați numărul natural 𝑎 care verifică egalitatea: 

 12655 − 𝑎 ∶ 7 + 15 ∙ 4 = 2370 ∙ 4 + 882 ∶ 6 

     b) Produsul a două numere naturale este 120. Determinați numerele știind că ultima 

cifră a sumei lor este 9. 
 

2. Trei sferturi dintr-un număr este egal cu trei cincimi din alt număr. Determinați 

numerele știind că suma lor este 279. 
 

3. Ion, Dan și Irina au împreună 876 lei. Dacă Ion îi dă Irinei 8 lei și Dan îi dă Irinei 10 

lei atunci Ion are de două ori mai mult ca Irina, iar Dan are de trei ori mai mult ca ea. 

Ce sumă a avut fiecare la început? 

 

4. Ana are mere, nuci și gutui pe care ar vrea să le dea prietenilor ei. Dacă ar face 

pachete cu mere și nuci, atunci în fiecare pachet ar pune 5 mere și 6 nuci și astfel ar 

termina toate merele și nucile. Dacă ar face pachete cu nuci și gutui, atunci în fiecare 

pachet ar pune 3 nuci și 2 gutui și astfel ar termina toate nucile și gutuile. Știind că în 

total are 150 de fructe aflați câte are din fiecare. 
 

Testul 27 
 

1. a) Să se calculeze: 22 ∙ [7 ∙ (3 ∙ 16 − 40) + 84: 6] + 88: (4 + 56: 4: 2) 
     b) Un număr de trei cifre are suma cifrelor 26. Calculați suma cifrelor succesorului 

său. 
 

2. Determinați două numere știind că o treime din primul este cu 108 mai mică decât o 

doime din al doilea și că suma dintre dublul primului și de cinci ori al doilea este 2200. 
 

3. Vlad a cules mere în trei zile. În a treia zi a cules cu 246 mere mai mult decât în 

prima și a doua zi la un loc și de trei ori mai multe și încă 6 mere decât în primele două 

zile. Câte mere a cules în fiecare zi dacă în a doua a cules de trei ori mai multe ca în 

prima ? 
 

4. Dana și-a propus să citească o carte și să parcurgă 16 pagini pe zi pentru a o termina. 

În prima zi citește 16 pagini, dar apoi citește câte 22 pagini pe zi terminând cartea cu 3 

zile mai devreme. Câte pagini are cartea? 
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Testul 28 

 

1. a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 

435: [5 ∙ (3 ∙ 𝑎 − 111): 7 − 10] + 1 = 88  

    b) Două numere naturale au suma egală cu 12. Care este cea mai mare valoare 

posibilă a produsului lor? Dar cea mai mică? 
 

2. Lia are de făcut probleme suplimentare la matematică. Știm că dacă adunăm jumătate 

din numărul total de probleme cu un sfert din total și scădem o treime din total obținem 

45 de probleme. Câte probleme are Lia de rezolvat? 
 

3. Perimetrul unui parc în formă de dreptunghi este de 344 dam. Lățimea lui este egală 

cu o treime din lungimea lui. Parcul are patru porți cu lățimea de 3 m, câte una pe fiecare 

latură. 

a) Aflați dimensiunile parcului. 

b) Parcul trebuie împrejmuit cu un gard format din 5 rânduri de sârmă. Ajung 17 km 

de sârmă? Motivați! 

 

4. Doi frați, Adi și Matei, trebuie să își cumpere caiete de același fel din toată suma pe 

care o are fiecare. Dacă Adi ar avea de 5 ori suma pe care o are, iar Matei de 3 ori mai 

mult decât are atunci ei ar putea cumpăra împreună 58 de caiete. Dacă Matei ar mai 

avea 4 lei și 30 bani atunci ar avea cât și Adi. Ce sumă are fiecare dacă un caiet costă 2 

lei și 15 bani. Câte caiete cumpără fiecare? 

 

Testul 29 

 

1. Determinaţi numerele naturale a şi b care verifică relaţia: 

6 ∙ {7 + 3 ∙ [421 − 6 ∙ (2 + 𝑎 ∙ 𝑏)]} − 282: 3 = 2018  

 

2. Radu pleacă într-o excursie de trei zile şi are la el 240 de lei, bani de cheltuială. În 

ziua a treia cheltuieşte cu 6 lei mai mult ca în prima zi. În a doua zi cheltuieşte de patru 

ori mai mult ca în prima şi a treia la un loc. Cât a cheltuit Radu în fiecare zi? 

 

3. Pe o tablă sunt scrise în ordine crescătoare mai multe numere naturale consecutive 

începând cu numărul 1: 1, 2, 3, 4, 5, ……… . Respectând o anumită regulă, Rareş şterge 

o parte din numere: 1, 4, 7, 10 …….. , iar la final observă că a şters în total 40 de 

numere, iar ultimul număr şters este chiar ultimul număr al şirului iniţial. 

a) Să se afle câte numere erau scrise la început pe tablă.  

b) Numărul 71 a fost şi el şters ? Explicaţi. 

 

4. Andrei, Costel şi Vasile au împreună 155 lei. Mergând la cumpărături la mall, Andrei 

cheltuieşte jumătate din banii pe care îi are, Costel cheltuieşte o treime din banii săi, iar 
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Vasile cheltuieşte două cincimi din banii pe care îi are. La final celor trei copii le-au 

rămas sume egale de bani. Aflaţi ce sumă de bani a avut iniţial fiecare copil. 

 

Testul 30 
 

1. Determinați cifrele a și b care verifică egalitatea: 

68 + {4 ∙ [36 − 3 ∙ (2 ∙ 𝑎 + 𝑏)] + 117} ∶ 5 = 113  

 

2. Cu 7 ani în urmă Andrei avea o vârstă de două ori mai mare decât Ștefan. Cu 4 ani 

în urmă, dublul vârstei lui Andrei era egal cu triplul vârstei lui Ștefan. Aflați vârstele 

celor doi copii în prezent. 

 

3. Un kilogram de mere costă de 2 ori mai puțin decât un kilogram de portocale. Pentru 

35 kg de mere și 12 kg de portocale se plătesc 177 lei. Cât costă 1 kg de mere, respectiv 

1 kg de portocale? 
 

4. Fie șirul 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, … format din 

numere în ordine crescătoare care se scriu doar cu cifrele 1, 2, 3 și 4.  

a) Câți termeni ai șirului au cel mult trei cifre?  

b) Pe ce poziție în șir se află numărul 1213 ? 
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BAREME 

 

Testul 1 

 

1.  
a) 𝑎 = ( 24 +  26 )17– ( 33 –  8 ) (33– 3) 
𝑎 = 5017–2530  
𝑎 = 850–750  
𝑎 = 100 
𝑏 = 867– 249: (32– 9: 3)– 1647– 1  
𝑏 = 867– 249: (6– 3)– 752– 1  
𝑏 = 867– 249: 3– 752 − 1  
𝑏 = 867– 83– 752–1  
𝑏 =  784 –  752 –  1  
𝑏 =  31 
𝑛 =  204  
𝑐 = 5 + 15 [200– 4 (100–50– 3)]: (617– 3204) 
𝑐 = 5 + 15 (200– 447): (617–612) 
𝑐 = 5 + 15 ( 200 – 188): 5 
𝑐 =  5 + 1512: 5 
𝑐 = 5 + 36 
𝑐 = 41 
b) (2100) (41– 31) = 20010 = 2000. 

 

2. 5, 15, 25, 35, 45, 51, 53 – au câte o cifră 5 

55 are două cifre 5 

57, 59, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 151, 153 au câte o cifră 5 

155 are două cifre 5 

157, 159, 165, 175, 185, 195 – au câte o cifră 5 

Cifra 5 apare de 30 de ori. 

 

3. a)  

⋯⋯⋯∎ 31 kg 

⋯∎ 11 kg 

( 31 −  11 ) ∶  2 =  10 kg 

11 −  10 =  1 kg (cântărește vasul gol) 

b) O soluție este:  

63 =  1 ×  3 ×  21 

63 =  21 + 21 + 3 + 1 + 1+. . . +1 ⏟        
𝑑𝑒 18 𝑜𝑟𝑖
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4. a) 1) 1 +  5 × ( 1 −  1 )  =  1 

2) 1 +  5 ×  ( 2 −  1 )  =  6 

3) 1 +  5 ×  ( 3 −  1 )  =  1 

……………………………………………… 

2022) 1 +  5 ×  ( 2022 −  1) = 1+ 5 ×  2021 = 1+ 10105 = 10106 

b) [1+ 5 × (2000− 1)] − [1 + 5 × (100− 1)] = 1+ 5 × 1999) − (1+ 5 × 99) =
9996− 496 = 9500 

 

Testul 2 

 

1. 27 –  [ ( 4   𝑎 –  6 ) ∶  3 –  14 ] ∶  3 +  8 =  27 

[ ( 4   𝑎 –  6 ) ∶  3 –  14 ] ∶  3 =  8  
( 4   𝑎–  6 ) ∶  3 –  14  =  24  
( 4   𝑎 –  6 ) ∶  3 =  38 

4   𝑎 –  6 =  114  
4   𝑎 =  120  
𝑎 =  30 

𝑏 =  1 +  1 + . . . + 1 ⏟          
de 30 de ori

 

𝑏 =  30 

𝑎 =  𝑏. 
 

2. 𝑁 =  1 ×  2 ×  3 × . ..  ×  8 ×  90 +  47 

𝑁 =  1 ×  2 ×  3 × . ..  ×  8 ×  ( 45 ×  2 )  +  45 +  2 

𝑁 = 45 × ( 1 ×  2 ×  3 × …  ×  8 ×  2  +  1 ) +  2 

Restul împărțirii lui N la 45 este egal cu 2.  

Pentru  𝑛 =  5, 𝑁 =  1 ×  2 ×  3 ×  4 ×  5+  47 .  

𝑁 =  167, iar restul împărțirii lui 𝑁 la 47 este 26.  

Pentru  𝑛 =  6, 𝑁 =  1 ×  2 ×  3 ×  4 ×  5 ×  6+  47  

𝑁 =  3 ×  5 ×  3 ×  ( 1 ×  2 ×  4 ×  2 ) +  45 +  2 

𝑁 = 45 × (  2 ×  4 ×   2 +  1 ) +  2 

Restul împărțirii lui 𝑁 la 45 este egal cu 2.  

Pentru 𝑛 ≥  7,  obținem: 𝑁 =  1 ×  2 ×  3 ×  4 ×  5 ×  6 × . ..  ×  𝑛 +  47 

𝑁 =  3 ×  5 ×  3 ×  ( 1 ×  2 ×  4 ×  2  ×  7 × . ..  ×  𝑛) +  45 +  2 

𝑁 = 45 ×  (  2 ×  4 ×   2 ×  7 × . ..  ×  𝑛 +  1 ) +  2 

În acest caz, restul împărțirii lui 𝑁 la 45 este egal cu 2.  

 

3. 2022 −  22 =  2000 

2000 ∶  10 =  200 

2 +  4 +  6 +  8 +  10 + 12 +  14 +  16 +  18 =  90 

200 −  90 =  110 

110 ∶  10 =  11 (este cel mai mic dintre cele zece numere).  
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4.  

a) 99 ∶  3 =  33 numere 

100 −  33 =  67 numere 

3+ 6+ 9 +⋯+ 99 = 3 × (1+ 2 + 3+⋯+ 33) = 3 × 33 × 34: 2 = 

= 1683 numere 

67 +  1683 =  1750 numere sunt în șir.  

b) 1 +  2 +  3 ×  3 +  4 +  5 +  6 ×  6 +  7 +  8 +  9 ×  5 = 

3 +  9 +  9 +  36 +  15 +  45 =117 

c) 1 −  10: 1 +  1 +  3 +  1 +  1 +  6 +  1 +  1 +  9 +  1 ⟶  25 numere  

11 −  20: 1 +  12 +  1 +  1 +  15 +  1 +  1 +  18 +  1 +  1 →  52 numere 

100 −  77 =  23 numere (mai sunt necesare)  

21,21, . . . ,21⏟      
de 21 ori

, 22,23 

23 se află pe locul 100 în șir.  

 

Testul 3 

 

1. [(93 ∶ 3) × 4 −  85 ∶  (2 +  3 )  +  28 ∶ 4 ×  3] ∶  4 ∶  4 ∶  2 = 
[ 31 × 4 −  85 ∶  5 +  7 ×  3 ] ∶  4 ∶  4 ∶  2 = 

( 124 −  17 +  21 ) ∶  4 ∶  4 ∶  2 = 

128 ∶  4 ∶  4 ∶  2 = 

32 ∶  4 ∶  2 = 

8 ∶  2 = 

4 

 

2.  

a) 2022 ×  [ 2022 − ( 2022 −  2022 ∶  𝑎 ) ]  ×  5 =  10110 

2022 −  ( 2022 −  2022 ∶ 𝑎 )  =  1 

2022 −  2022 ∶  𝑎 = 2021 

2022 ∶  𝑎 =  1 

𝑎 =  2022 

b) 1) 𝑥 =  3000, 𝑥 + 1 =  3001 este număr impar, ceea ce contrazice datele problemei. 

Vom considera doar numerele 𝑥 care sunt impare.  

2) Pentru x număr impar care are prima cifră 2, cazul care convine este 𝑥 =  2001, iar 

𝑥 +  1 =  2002.  
3) Pentru 𝑥 număr impar care are prima cifră 1, cazurile convenabile sunt:  

𝑥 =  1011, iar 𝑥 +  1 =  1012 

𝑥 =  1101, iar 𝑥 +  1 =  1102. 

Alte situații nu sunt posibile. 

Soluțiile sunt: 1011, 1101, 2001. 
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3. 3 kg cireșe ........................... 5 kg căpșuni ................................ 50 lei 

     2 kg cireșe ............................ 4 kg căpșuni ................................ 38 lei  

     3 kg cireșe ........................... 5 kg căpșuni ................................ 50 lei 

     1 kg cireșe .............................2 kg căpșuni ...............................19 lei 

     4 kg cireșe ............................ 7 kg căpșuni .............................. 69 lei 

 

4.  

a) 11 +  11 +  17 =  39 

339 –  39 =  300  
300 ∶  2 =  150 (timbre sunt în al doilea album) 

150 +  39 =  189 (timbre sunt în primul album)   

b) 20   0 +  3   𝑦 =  150  
3   𝑦 =  150  
𝑦 =  50  
0 +  50 =  50, dar 50 >  30, deci nu e corect.  

Observăm că numărul de pagini cu câte 20 de timbre se împarte exact la 3. 

20   3 +  3   𝑦 =  150  
3   𝑦 =  90 

𝑦 =  30 

3 +  30 =  33, dar 33 >  30 

20   6 +  3   𝑦 =  150  
3   𝑦 =  30 

𝑦 =  10 

6 +  10 =  16, 16 <  30   
Pentru 𝑦 mai mare sau egal cu 9, 3   𝑦 va fi mai mare sau egal cu 270, deci egalitatea 

nu poate avea loc. 

Soluția: 6 pagini cu 20 de timbre și 10 pagini cu câte 3 timbre.  

 

Testul 4 

 

1. a) ⟷   𝑥 −  1 

     ⟷  + 2  𝑥 +  1 

10300 −  2 =  10298 

10298 ∶  2 =  5149  
𝑥 =  5149 +  1 

𝑥 =  5150. 

b) ( 10 −  2 ×  5 )  =  0,  deci rezultatul calculului va fi 0. 
 

2. Pentru a obține cel mai mic 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, considerăm a= 1, 𝑏 = 4, iar pentru 𝑐 − 𝑑 = 2 se 

va considera 𝑐 = 2 și 𝑑 = 0. Așadar cel mai mic număr este 1420.  

Pentru a obține cel mai mare 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, considerăm 𝑎 = 5, 𝑏 = 0, iar din 𝑐 − 𝑑 = 2 se va 

considera 𝑐 = 9 și 𝑑 = 7. Cel mai mare număr este 5097.  



Modele de teste și bareme pentru admiterea în clasa a V-a 

65 

 

3. 5 trandafiri ………. 3 crizanteme ……………….. 74 lei 

3 trandafiri ……….5 crizanteme …………………70 lei 

8 trandafiri …….. 8 crizanteme …………………. 144 lei  

1448 = 18 lei ( un trandafir și o crizantemă) 

3 trandafiri …….. 3 crizanteme  ……. 18   3 = 54 lei 

74– 54 = 20 lei 

 20: 2 = 10 lei ( un trandafir)  

     18– 10 = 8 lei ( o crizantemă)  

 

4.  

a)  1) 1 2 = 2 

 2) 2   3 = 6  

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

 6) 6   7 = 42 

 7) 7   8 = 56 

  8) 8   9 = 72 

   9) 9   10 = 90   

    Se găsește regula pentru termenul general: 𝑛) 𝑛 × ( 𝑛 +  1 ) 
b)  Pe locul 100 se află numărul 100   101 = 10100. 

c)  44   45 = 1980 

45   46 = 2070  

1980 < 2022 < 2070, deci 2022 nu face parte din șir. 

 

Testul 5 

 

1.  

a) 100 +  48 ∶  8 ×  4 =  
100 +  6 ×  4 = 

100 +  24 = 

124. 
Un sfert din 124 este 31. 
b) Numerele sunt: 1, 5, 7 și 35. 

Suma succesorilor acestor numere este: 

2+ 6 +  8 +  36 =  52.  

 

2. Caz 1) 𝑎 +  2 =  2 , 𝑏 −  5 =  40 

 𝑎 =  0, 𝑏 =  45 

Caz 2) 𝑎 +  2 =  4 , 𝑏 −  5 =  20 

 𝑎 =  2, 𝑏 =  25 

Caz 3) 𝑎 +  2 =  5 , 𝑏 −  5 =  16 

 𝑎 =  3, 𝑏 =  21 
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Caz 4) 𝑎 +  2 =  8 , 𝑏 −  5 =  10 

 𝑎 =  6, 𝑏 =  15 

Caz 5) 𝑎 +  2 =  10 , 𝑏 −  5 =  8 

 𝑎 =  8, 𝑏 =  13 

Caz 6) 𝑎 +  2 =  16  , 𝑏 −  5 =  5 

 𝑎 =  14, 𝑏 =  10 

Caz 7) 𝑎 +  2 =  20  , 𝑏 −  5 =  4 

 𝑎 =  18, 𝑏 =  9 

Caz 8) 𝑎 +  2 =  40 , 𝑏 −  5 =  2 

 𝑎 =  38, 𝑏 =  7 

Caz 9) 𝑎 +  2 =  80 , 𝑏 −  5 =  1 

 𝑎 =  78, 𝑏 =  6 

 

3. a) Presupunem că numărul ar fi de 3 cifre, atunci suma cifrelor sale ar fi cel mult 3 ∙
9 = 27, deci numărul nu poate avea 3 cifre. 

Să considerăm un număr cât mai mic de 4 cifre, cu suma cifrelor egală cu 30. 

            30 – 3   9 = 3.  

Numărul este 3999.  

Dacă am căuta un număr cu 5 cifre sau cu mai multe, acesta ar fi mai mare decât 3999. 

Soluția este 3999.  

b) 40 : 2 = 20 lei 

20 : 4 = 5 lei ( o carte) 

20 : 10 = 2 lei ( un caiet) 

2   5 + 7   2 = 39 lei ( 5 cărți și 7 caiete)  

 

4.  

1) 20 ×  7 +  21 ×  7 + . . . . + 29 ×  7  se termină cu 5. 

2) 30 ×  7 +  31 ×  7 + . . . . + 39 ×  7  se termină cu 5. 

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

8) 90 ×  7 +  91 ×  7 + . . . . + 99 ×  7  se termină cu 5. 

100 ×  7 =  700. 

Ultima cifră a lui 𝑁 va fi 0. 

 

Testul 6 

 

1. 2 ∙ (50− 3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏) = 40 

50− 3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 20  

𝑎 ∙ 𝑏 = 10  

𝑎 = 2, 𝑏 = 5  sau invers. Cel mai mic număr cerut este 25. 

 

2. Fie r și v vârstele lui Radu, respectiv Vlad acum. 

𝑟 + 𝑣 = 21  𝑟 − 3 = 2 ∙ (𝑣 − 3)  
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(𝑟 − 3) + (𝑣 − 3) = 15  

3 ∙ (𝑣 − 3) = 15  

𝑣 = 8, 𝑟 = 13  

3. Dacă ar fi rezolvat corect toate problemele, Matei ar fi primit 5 ∙ 40 = 200 de puncte.  

Înlocuind o problemă rezolvată corect cu una cu rezolvare greșită, punctajul scade cu 

5+ 20 = 25 puncte. 

Trebuie efectuate 150 ∶ 25 = 6 înlocuiri. 

Deci Matei a greșit 6 probleme și a rezolvat corect 40− 6 = 34 probleme. 

4. a) Se observă că numărul pătrățelelor de aceeași culoare dă același rest la împărțirea 

cu 4. De exemplu, pătrățelele negre sunt câte 1, 5, 9, …, adică numere care dau restul 1 

la împărțirea la 4. Deoarece 2021 = 4 ∙ 505+ 1, rezultă că ultimele 2021 de pătrățele 

sunt de culoarea neagră. 

b) Fie acum x pătrățelul cu numărul 2021 care se află într-un grup de n pătrățele de 

aceeași culoare. Din încadrarea: 

1+ 2+ 3 +⋯+ (𝑛 − 1) <  2021 ≤ 1+ 2+ 3+⋯+ 𝑛  
rezultă 𝑛 = 64. 

În consecință pătrățelul x cu numărul 2021 este de culoare verde. 

 

Testul 7 

 

1. 201 − [7 × 3 − (8 × 10: 8 + 7 × 8): 66]: 5 = 

= 201 − [7× 3− (10+ 56): 66]: 5 = 

= 201 − (7 × 3 − 66: 66): 5 = 

= 201 − (21− 1): 5 = 

201− 20: 5 = 

= 201 − 4 = 

= 197 

2. Pentru a scrie pe 72 ca un produs de numere naturale cât mai mici folosim cifrele 1, 

2, 3.  

Astfel, 72 poate fi scris ca produsul a trei de 2, doi de 3 și optsprezece de 1. 

În acest mod, suma cifrelor folosite este 6 + 6 + 18 = 30. 

Pentru a-l scrie pe 72 ca produs de numere natural cât mai mari, îl scriem ca fiind 

produsul dintre 72 și 22 de 1. 

Astfel, suma numerelor folosite va fi 72 + 22 = 94. 

 

3. Pentru a avansa cu 3 sărituri, broscuța face de fapt 5 sărituri, 4 înainte și una înapoi. 

Asadar, pentru a avansa 21 de sărituri, broscuța face 35 de salturi, apoi mai face încă 2, 

pentru avansa cu 23 de sărituri. 

În total 37 de sărituri. 
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4. Clasele pot avea 30, 31, 32, 33, 34 sau 35 de elevi. Dacă ar fi câte cel mult 4 clase 

din fiecare, atunci în școală ar fi cel mult 4 x 6 = 24 de clase. 

Cum școala are 25 de clase, înseamnă că trebuie să existe măcar 5 clase cu același număr 

de elevi. 

Testul 8 

 

1. Jumătate din cantitatea de dulceață cântărește 220g. 

Borcanul gol cântărește 500 - 440 = 60 g. 

 

2. Fratele mijlociu a cheltuit (234 + 13 + 26) : 3  = 91 lei 

Fratele cel mare a cheltuit 91 - 13 = 78 lei 

Fratele cel mic a cheltuit 91 - 26 = 65 l 
 

3. 12 orhidee ... 20 crini ... 55 trandafiri ... 264 lalele 

2 orhidee ... 44 lalele 

 

4. Peste 5 ani suma vârstelor va fi 72 + 3 x 5 = 87 de ani 

Peste 5 ani: Ana – 10 ani, tata – 40 de ani și mama – 37 de ani 

În prezent: Ana – 5 ani, tata – 35 de ani și mama – 32 de ani 

 

Testul 9 

 

1. La sfârșit vor avea în total: 263 – 10 + 4 = 257 de lei 

La sfârșit vor avea: Andrei: 100 de lei, Bogdan: 50 de lei și Corina: 107 lei 

La început aveau: Andrei: 100 + 10 – 3 = 107 lei, Bogdan: 50 – 4 = 46 de lei și 

Corina: 107 + 3 = 110 lei 

 

2. Notăm cu f numărul de fete și cu b numărul de băieți. 

Avem relațiile: 

f = 6 x b, f – 8 = 4 x (b + 8) 

f  = 120 și b = 20. 

 

3. La sfârșit vor fi în total: 73 – 2 + 3 = 74 de bile 

La sfârșit vor fi 44 de bile roșii și 30 de bile albastre 

La început erau 44 + 2 = 46 de bile roșii și 30 – 3 = 27 de bile albastre 

 

4. a) 1024 = 146 x 7 + 2 

Deci pot fi folosite cel mult 146 de cifre 7. 

b) 200 x 4 = 800 este suma cifrelor numărului de 200 de cifre cu toate cifrele egale cu 

4. 

1024 – 800 = 224 diferența. 
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9 – 4 = 5 (unele cifre 4 vor fi mărite cu 5 pentru a se mări suma cifrelor)  

224 = 44 x 5 + 4, deci 45 de cifre 4 vor fi mărite. 

200 – 45 = 155 de cifre 4 vor fi în alcătuirea numărului. 

 

Testul 10 

 

1. 5𝑥 + 10𝑥 + 15𝑥+. . …+ 500𝑥 =  75750 
5 𝑥 (1 + 2 + 3 +⋯+ 100)  =  75750 
5 𝑥 5050 =  75750 
5𝑥 =  75750 ∶  5050 
5𝑥 =  15 
𝑥 =  15: 5 
𝑥 =  3 
Notǎ: Pentru calcularea sumei din parentezǎ se folosește formula: 

1 +  2 + … +  𝑛 =   𝑛 𝑥 (𝑛 + 1) ∶  2, de unde: 

1 + 2 + 3 +⋯+ 100 =  101𝑥100: 2 =  101𝑥50 =  5050 

 

b) Metoda grafică:                                                                                     

𝑎 

𝑏 

 

             873 

11𝑏 +  15 =  873 

11𝑏 =  873 − 15 

11𝑏 =  858 

𝑏 =  858 ∶ 11 

𝑏 =  78 

𝑎 =  12𝑏 + 15 ⟹ 𝑎 = 12𝑥78 + 15 

𝑎 =  936 +  15 

𝑎 =  951 

5𝑏 =  3𝑐 ⟹ 5𝑥78 = 3𝑐 

390 =  3𝑐 

𝑐 =  390: 3 

𝑐 =  130 

𝑎 +  𝑏 +  𝑐 =  951 +  78 +  130 

𝑎 +  𝑏 +  𝑐 =  1159 

 

2. De la 1 la 9 → 9 pagini pe care sunt scrise 9 cifre 

De la 10 la 99 → 90 de pagini pe care sunt scrise 90 x 2= 180 de cifre 

1440 – 180 – 9 = 1251 cifre (folosite pentru scrierea numerelor de 3 cifre de pe restul 

paginilor) 
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1251 : 3 = 417 pagini ( pe care sunt scrise numere de 3 cifre) 

9+ 90+ 417= 516 pagini ( are cartea) 

S-a scris cifra 2 astfel: 

de la 1 la 99 → de 20 de ori cifra 2 

de la 99 la 199 →  de 20 de ori cifra 2 

de la 200 la 299 →  de 100 de ori cifra sutelor e 2+ de 20 de ori cifra 2  

(la zeci și unități) 

de la 300 la 399 → de 20 de ori cifra 2 

de la 400 la 499 → de 20 de ori cifra 2 

de la 500 la 516 →  de 2 de ori cifra 2 

20+ 20+ 100+ 20 +20 +20+ 2 = 202 cifre de 2 

 

3. a) Numerele sunt: 3170; 3071; 1370; 1073 

b) 𝑎 + 𝑏 =  999 

(𝑎 + 3)𝑥2 + (𝑏 + 3)𝑥2 =  2𝑥 ( 𝑎 + 3 +  𝑏 + 3) 
= 2𝑥 ( 𝑎 +  𝑏 +  6) 
=  2𝑥 ( 999 +  6) 
=  2𝑥 1005 =  2010 
Suma numerelor devine 2010. 

c) Din datele problemei aflǎm cǎ a+b = 2b, ceea ce ȋnseamnă ca a= b, deci numere de 

forma ab care ȋndeplinesc condiția datǎ, au cifre egale. 

Numerele sunt:11 ,22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. 

 

4. Din datele problemei rezultǎ cǎ: 10𝑎 =  𝑏, atunci: 

𝑎 +  𝑏 =  429 

𝑎 +  10𝑎 =  429 

11𝑎 =  429 

𝑎 =  429: 11 

𝑎 =  39 

 

Testul 11 

 

1. Numerele cerute sunt de forma 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅, unde 𝑎 ∈ {1,2}, 𝑏, 𝑐 ∈ {0,1,2}. 
Vom avea în total 2 × 3 × 3 = 18 numere cu proprietatea cerută. 

 

2. Distanța cerută este: 80+ 2 × 60+ 2 × 45 = 290 m 

 

3. 26 = 5 × 5 + 5: 5− (5− 5) = [5+ (5− 5)] × 5 + 5: 5 

 

4. {
𝐼 = 13+ 𝐵
𝐼 = 17+ 𝐺

. Obținem 𝐵 = 4+ 𝐺 

Observăm că 𝐼 − 10 = 3+ 𝐵 = 7+ 𝐺, deci Ioana trebuie să dea 3 lei lui Bogdan și 7 

lei lui George.  
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Testul 12 

 

1. Dacă de o parte a aleii sunt b bănci atunci  numărul intervalelor de 12 m este 𝑏 − 1. 

Rezultă că 2 × 𝑏 + 15 × (𝑏 − 1) = 240 ⇔ 17𝑏 = 255 ⇔ 𝑏 = 15. Deducem că 

numărul băncilor este 30. 

 

2. {
𝑎 × (𝑏 + 5) = 𝑎 × 𝑏 + 70
(𝑎 − 4) × 𝑏 = 𝑎𝑏 − 84

⇔ {
5𝑎 = 70
4𝑏 = 84

⇔ {
𝑎 = 14
𝑏 = 21

⇒ 𝑎𝑏 = 21 ∙ 14 = 294 

 

3. (60+ 90): 10 = 15 lei costă un kg de bomboane. 

Prima cutie cântărește 60: 15 = 4 kg iar a doua cutie cântărește 90: 15 = 6 kg 

Deci una dintre  cutii este cu 2 kg mai grea decât cealaltă. 

 

4. 𝑆 = 6 + (6+ 1 ∙ 4) + (6+ 2 ∙ 4) + ⋯+ (6+ 50 ∙ 4) = 6 + 6+⋯+ 6⏟        + 4
51 𝑑𝑒 6

(1+ 2+

⋯+ 50) = 6 ∙ 51+ 4 ∙
50∙51

2
= 5406 

 

Testul 13 

 

1. 483 = 1 ∙ 3 ∙ 7 ∙ 23. Deci fratele mai mic poate avea 1 sau 3 sau 7 sau 21 de ani. 

 

2.  Numerele din șir sunt din 4 în 4. 

983 = 245 ∙ 4 + 3 = (245− 0) ∙ 4+ 3  

979 = 244 ∙ 4 + 3 = (245− 1) ∙ 4+ 3  

975 = 243 ∙ 4 + 3 = (245− 2) ∙ 4+ 3  

………………………………………………  

Din regula de mai sus deducem că numărul de pe poziția 207 este 𝑛 = (245− 206) ∙
4+ 3 = 159. 

3.  Fie 𝑎𝑏̅̅ ̅ numărul dat inițial. Atunci numărul obținut după regula dată este: 

𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑎𝑏̅̅ ̅ ∙ 10000 + 𝑎𝑏̅̅ ̅ ∙ 100 + 𝑎𝑏̅̅ ̅ = 𝑎𝑏̅̅ ̅ ∙ 10101, deci numărul 𝑎𝑏̅̅ ̅ se mărește de 

10101 ori. 

 

4. Fie a, b și respectiv c, numărul bomboanelor din cele trei cutii. Rezultă că 𝑎 + 𝑏 +
𝑐 = 127. 

Dacă notăm cu 𝑥 numărul bomboanelor scoase din fiecare cutie avem relațiile: 

𝑎 − 𝑥 = 7; 𝑏 − 𝑥 = 14; 𝑐 − 𝑥 = 22.  

Adunând cele trei egalități obținem: a+𝑏 + 𝑐 − 3𝑥 = 43 

Rezultă 127 − 3𝑥 = 43, de unde 𝑥 = 28. Atunci: 𝑎 = 35; 𝑏 = 42; 𝑐 = 50. 
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Testul 14 

 

1.  

 

 

 

2. 50 ∙ 𝑎 + (𝑏 + 3 ∙ 𝑐): 𝑎 = 60 ⇒ {
𝑎 ≠ 0

50 ∙ 𝑎 ≤ 60
⇒ 𝑎 = 1 

Obținem 𝑏 + 3 ∙ 𝑐 = 10 ⇒ {
𝑏 = 10

𝑐 = 0
;  {
𝑏 = 7

𝑐 = 1
; {
𝑏 = 4

𝑐 = 2
; {
𝑏 = 1

𝑐 = 3
 

 

3. Fie n numărul cartonașelor. Din faptul că 14 = 1 ∙ 2 ∙ 7, deducem că pe un cartonaș 

avem scris numărul 2, pe alt cartonaș avem scris numărul 7 iar pe restul celor 𝑛 − 2 

cartonașe avem scris numărul 1. Din faptul că 2 + 7 + 1 + 1 +⋯+ 1⏟        
𝑛−2 𝑑𝑒 1

= 12, rezultă că 

𝑛 − 2 = 3, deci 𝑛 = 5. 

În consecință, avem 5 cartonașe, iar pe ele avem trecute numerele: 1, 1, 1, 2, 7. 

 

4. Fie S suma numerelor de pe tricourile fiecărei echipe. Atunci 2𝑆 = 1 + 2 + 3 +⋯+
16.  

Pe de altă parte 1 + 2 + 3 +⋯+ 16 =
26∙27

2
= 13 ∙ 27. Cum 13 ∙ 27 este un număr 

impar rezultă că nu putem forma două echipe cu condiția cerută. 

 

Testul 15 

 

1.  1 + {2 ∙ [3 + (𝑥 − 4) ∙ 5]: 6} ∙ 7 = 8 ⇔ {2 ∙ [3 + (𝑥 − 4) ∙ 5]: 6} ∙ 7 = 7 ⇔  

⇔ 2 ∙ [3 + (𝑥 − 4) ∙ 5]: 6 = 1 ⇔ 2 ∙ [3+ (𝑥 − 4) ∙ 5] = 6 ⇔ 3+ (𝑥 − 4) ∙ 5 = 3 ⇔ 
(𝑥 − 4) ∙ 5 = 0 ⇔ 𝑥 = 4. 

 

2. Umplem vasul de 11 litri cu apă. Vărsăm din el două vase de 4 litri. Turnăm apa 

rămasă din vasul de 11 litri în cel de 4 litri.Umplem din nou vasul de 11 litri. 

Turnăm un litru în vasul de 4 litri (care conținea 3 litri) și-l vârsăm. Umplem din nou 

vasul de 4 litri cu apa din vasul de 11 litri. 

În vasul care conținea 11 litri vor rămâne: 11 − 1 − 4 = 6 litri. 

 

3. Dacă lucrează numai Nicolae, el trebuie să efectueze partea din lucrare pe care o 

făcea înainte și în plus partea din lucrare pe care ar trebui să o facă Bogdan. 

Partea lui de lucrare o face în cinci zile iar partea lui Bogdan în 3 ∙ 5 = 15 zile. În 

concluzie Nicolae termină lucrarea în 15 zile. 

12 17 10 

11 13 15 

16 9 14 
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4. a) Suma vârstelor părinților este cu 24+ 20 = 44 ani mai mare decât suma vârstelor 

copiilor. 

Atunci 120− 44 = 76 ani este de două ori suma vârstelor copiilor. Deci suma vârstelor 

copiilor este 38 de ani. 

b) Copilul cel mare are vârsta 38− 15 = 23, tata are 24 + 23 = 47 ani, mama are 20 +
15 = 35 ani. 

 

Testul 16 

 

1. 

a) 1037-( 24+36 ): (x+y)= 797⟺60:(x+y)=1037-797 

x+y=240:60=4⟹x=1, y=3 sau x=2, y=2 sau x=3, y=1. 

Produsul maxim este dat de x=y=2, xy=4. 

b) (2 + 3 − 4 + 5): 6 = 1 

2. 

2025: 3 = 675 timbre are Petru și Rareș împreună. 

  

 

675:5=135 de timbre are Rareș 

135∙ 4 = 540 timbre are Petru 

2025-675=1350 timbre are Casandra 

 

3. 

a) Pentru a avea 3 duminici cu date numere pare, va trebui ca prima duminică să fie pe 

data de 2 ale lunii.  

Datele duminicelor din acea lună sunt 2, 9, 16, 23, 30. 

Astfel, data de 19 ale lunii va fi într-o miercuri. 

b) 4 pisoi nu sunt negri rezultă 4 pisoi sunt gri și 6 sunt negri.  

Deoarece 2 pisoi nu sunt de rasă rezultă că 8 pisoi sunt de rasă. 

Astfel, pisoii de rasă si negri sunt 4 iar pisoii care nu sunt de rasă și negri sunt 2  

Pisoii de rasă și gri sunt 4 și 0 pisoi care nu sunt de rasă și gri.  

 

4. Metoda I: 

Notând cu A numărul de bețe pe care le are Alexandru , iar cu C numărul de bețe pe 

care le are Ciprian obținem ecuațiile: 

A+B=20 și 3A+6C=99. Se obține că Alexandru are 7 bețe de 3m și Ciprian are 13 bețe 

de 6m. 

Pentru bețele de 3m sunt necesare 2 tăieturi, iar pentru cele de 6m sunt necesare 5 

tăieturi. 

În total se vor realiza 7∙ 2 + 13 ∙ 5 = 79 tăieturi. 
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Metoda II: 

Se poate utiliza metoda falsei ipoteze. Presupunem că toate bețele sunt de 6m. 

20∙ 6 = 120 și ar fi 120m-99m=21m de bețe în plus. 

21m:3m =7 bețe are Alexandru, deci, 13 bețe are Ciprian. Rezultatul, 79 tăieturi. 

 

Testul 17 

 

1. a) 5 + (𝑎 × 𝑏 + 27 × 8 − 597: 3): 9 = 8 
(𝑎 × 𝑏 + 216 − 199): 9 = 3 
𝑎 × 𝑏 = 10 
Soluțiile sunt:  𝑎 = 1  și 𝑏 = 10 , 𝑎 = 2  și 𝑏 = 5 , 𝑎 = 5  și 𝑏 = 2 , 𝑎 = 10  și 𝑏 = 1 . 

Suma maximă se obține pentru 𝑎 = 1, 𝑏 = 10 sau 𝑎 = 10, 𝑏 = 1.  

b) Notăm cu 𝑏 = numărul de băieți, 𝑓 = numărul de fete. Se obțin ecuațiile: 

𝑏 − 1 = 𝑓 și b=2∙ (𝑓 − 1).  Se  obțin 4 băieți și 3 fete, în total 7 copii. 

 

2. Numerele căutate 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  care îndeplinesc condițiile: 𝑐 = 8, 𝑑 poate fi 0,2,4,6,8 iar 

𝑎 + 𝑏 + 𝑑 = 3 

Cel mai mic număr de cifre distincte 𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ce îndeplinește condițiile din ipoteză este 

pentru a=1, b=0 și d=2 adica 1082. 

Cel mai mare număr de cifre distincte  𝑎𝑏𝑐𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ce îndeplinește condițiile din ipoteză este 

pentru a=2, b=0 și d=1 adica 2081. 

Diferența este: 2081-1082=999. 

 

3. Florăria are următoarea configurație: 

8𝑡⏟
𝑙

8𝑡⏟
𝑙

8𝑡⏟
𝑙

8𝑡⏟
𝑙

… 8𝑡⏟
𝑙

 

Prin vânzarea celor 27 lalele se dislocă 8∙27=216 de trandafiri 

216-42=174 număr trandafiri rămasi după vânzare ce trebuiesc redistribuiți la lalelele 

nevândute 

14-8=6 număr trandafiri ce trebuiesc distribuiți la câte o grupa de trandafiri 

174: 6=29 lalele rămase nevândute (grupe de câte 8 trandafiri) 

29+27=56 număr lalele inițial 

56∙8=448 număr trandafiri inițial. 

 

4. 

a) Pentru numerotarea paginilor de la 1 la 99 s-au utilizat 189 de cifre, din care 9 pagini 

numerotate cu numere de o cifră, iar 90 de pagini numerotate cu numere de 2 cifre. 

(870–189):3=227 pagini numerotate cu numere formate din 3 cifre 

Cartea avea 9+90+227=326 pagini. 
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b) Pentru paginarea de la 1 la 199 s-au utilizat 40 de cifre de 2, iar de la 200 la 299 s-

au utilizat 120 de cifre de 2 (100 de 2 sunt doar pentru cifra sutelor), de la 300 la 326 s-

au utilizat 10 cifre de 2. 

În total, s-a utilizat 40+120+10=170 de 2 pentru numerotarea cărții. 

 

Testul 18 

 

1.  

a)3× [12+ (44+ 2 ×𝑚 + 3 × 𝑛): 5] − 21=45 

12+ (44+ 2 ×𝑚 + 3 × 𝑛): 5 = 22 
(44+ 2 ×𝑚 + 3 × 𝑛) = 10 

2 ×𝑚 + 3 × 𝑛 = 6 ⟹𝑚=0 și n=2 sau m=3 și n=0 

b) x:3=y:2 | ∙ 6  și x+y=90. Dacă înmulțim cu 6 prima relație obținem 2 ∙x=3 ∙y și 

înmulțind a doua relație cu 2 se obține 5∙y=90. Deci y=18, iar x=72. 

 

2. a)1 minut=60 secunde 

60: 2 = 30 ori se aprind beculețele  roșii într-un minut 

60: 3 = 20 ori se aprind beculețele galbene într-un minut 

60: 10 = 6 ori se aprind beculețele albastre într-un minut 

 În total, 30+20+6= 56 ori se aprind beculețele 

b)1 oră=60∙ 60 = 3600 secunde 

Odată la 60 de secunde se aprind toate beculețele în același timp 

3600:60=600 de ori se aprind  în același timp toate beculețele. 

 

3. 

209+402+40=651 (surplusul de la cele trei segmente pentru a fi egale) 

(2022-651):3=457 reprezintă un segment egal 

457+209=666 lei avea Petru 

457+402=859 lei avea Vasile 

457+40=497 lei avea Cristi. 

 

4. 

12x4=48 de sferturi de pâine 

În grup există cel puțin un bărbat, cel puțin o femeie , cel puțin un copil. 

Dacă x= numărul de bărbați, y= numărul de femei, iar z= numărul de copii din grup 

atunci: 

x+y+z=12 și 

8∙ 𝑥 + 2 ∙ 𝑦 + 𝑧 = 48 

Este evident că numărul de bărbati este cel mult 5 deoarece 8∙ 6 = 48 , deoarece sunt și 

copii și femei în grup. 

Dacă x=5 atunci 10 pâini sunt cărate de bărbați, adică 40 de sferturi. Mai rămân 2 pâini, 

adică 8 sferturi să fie cărate de 7 persoane, care pot fi copii și femei.  
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A doua ecuație devine 2 ∙ 𝑦 + 𝑧 = 8, de unde se obține că numărul de copii este par, 

adică 2, 4 sau 6. Dacă vor fi 6 copii atunci vor căra 1, 5 pâini, și atunci avem o femeie 

care duce o jumătate de pâine. 

Raspuns: 5 bărbați, o femeie, 6 copii. 

 

Testul 19 

 

1. x=2022-796-125=1101; 𝑦 = 2022 − 684 − 1101 = 237;  

𝑧 = 2022 − 852 − 237 = 933, 𝑣 = 2022 − 796 − 852 = 374,  

𝑤 = 2022 − 374 − 684 = 964  

calculul parantezei pătrate: 728 

Finalizare: (728:13+590:2):9=(56+295):9=351:9=39.  

 

2. 

a) 80-50=30 lei diferenta de bani dintre prețul celor două tipuri de bilete 

Prin metoda falsei ipoteze, presupunem că s-au vandut toate biletele cu 50 lei. 

180∙50=9000 lei încasati din vânzarea a 180 bilete de 50 lei 

13470-9000=4470 lei neacoperiți din vânzarea celor 180 bilete cu 50 lei 

4470:30=149 bilete vândute de 80 lei 

180-149=38 bilete vândute de 50 lei. 

b) Fie x numărul căutat. 

3∙ 𝑥:4+1011=2∙ 𝑥: 2− 2022. Înmulțind relația cu 4, se obține: 3∙ 𝑥 + 4044 = 4 ∙ 𝑥 −
8088. 
x=12132 

 

3. Notăm cu p numărul apartamentului Mariei,  

Dacă p este etajul la care locuiește Petru, atunci numărul apartamentului său este  

10∙ (𝑝 − 1) + 𝑞. unde 1≤q≤ 10. 

10∙ (𝑝 − 1) + 𝑞 + 𝑝 = 138 ⟺ 11𝑝 = 148− 𝑞. Deci numărul 148 − 𝑞 trebuie să se 

împartă exact la 11. Deci q=5.  

Deci, Maria locuiește la apartamentul 13, iar Petru locuiește la apartamentul 125. 

 

4. Notăm cu x numărul de minute cu care a fost dat ceasul de perete înainte de către 

părinți. 

Timpul de deplasare a lui Petru de acasă la școală este de 20+x minute. ( în realitate 

Petru face 20 minute plus minutele pentru care ceasul de perete a fost dat înainte). 

Timpul de deplasare de la școală acasă este de 30-x minute. (Petru nu se mai deplasează 

și cele x minute cu care ceasul de perete este dat înainte). 

Se obține ecuația : 20+x=30-x. 

Ceasul de perete a fost dat înainte cu 5 minute. 
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Testul 20 

 

1. 

a) Folosim suma lui Gauss: 1+2+3+…+n=n(n+1):2, pentru orice n-număr natural diferit 

de 0. 

Astfel, se obține a=50∙ 51: 2 = 25 ∙ 51 = 1275, c=2022+800-1875=947 și 

𝑏 = 2 ∙ (6+ 7+⋯+ 47): 3 

= 2 ∙ (1+ 2 + 3 + 4+ 5+ 6+⋯+ 47 − 1 − 2− 3− 4− 5): 3 

= 2 ∙ (48 ∙ 49: 2 − 15): 3 = 2 ∙ 1113: 3 = 2 ∙ 371 = 742 

Ordinea crescătoare este b<c<a. 

 

2. 

a) Secvența repetitivă formată din 3 pătrățele roșii, 4 pătrățele galbene, 5 pătrățele 

albastre are o lungime de 12 pătrățele. 

2022:12=168 rest 6. 

Deci, 168 de secvențe de câte 12 pătrățele vor fi colorate conform procedeului. Rămân 

6 pătrățele din care primele 4 pătrăețele vor fi colorate cu roșu, iar următoarele cu 

galben. Deci ultimul pătrățel colorat va fi galben. 

b) Notând cu p= greutatea pisicii, cu c=greutatea cățelului, h=greutatea hamsterului iar 

cu v=greutatea verzii, obținem: 

(1) 9∙ 𝑝 = 𝑐    (2)𝑝 = 20 ∙ ℎ    (3) 𝑣 = 6 ∙ ℎ  
Înmulțind relația (2) cu 3 și relația (3) cu 10 se obține 3∙ 𝑝 = 60 ∙ ℎ ș𝑖 10 ∙ 𝑣 = 60 ∙ ℎ 
Adică 3∙ 𝑝 = 10 ∙ 𝑣, adică  9 ∙ 𝑝 = 30 ∙ 𝑣. Astfel, c=30∙ 𝑣.  

Dacă varza are greutatea de 600 grame, atunci cățelul are greutatea de 18000 grame, 

hamsterul  de 100 grame, iar pisica de 2000 grame. 

 

3. 

Se ia o monedă arbitrar, iar restul de 2100 se impart în două grămezi egale de monede 

de câte 1050. Se pun cele două grămezi pe câte un taler. Dacă balanța indică o diferență 

de greutate egală cu un  număr par atunci moneda aleasă arbitrar este una dintre cele 

ușoare. Dacă balanța indică o diferență de greutate egală cu un număr impar atunci 

moneda aleasă arbitrar este una dintre cele grele. 

Dacă un taler are k monede ușoare, atunci celălalt taler are 1050-k monede ușoare. 

Diferența de greutate dintre cele două talere este: 

(1050-k)-k=1050-2k  care este un număr par.  

Dacă moneda luată la început este dintre cele ușoare atunci din cele 2100 monede, 1049 

sunt ușoare iar 1051 sunt monede grele. 

 

4. 

Dacă n este numărul de bomboane din prima cutie si m numărul de bomboane din a 

doua cutie, este evident că n>m. Pentru a tripla numărul de bomboane din a doua cutie 

se vor lua 2m bomboane din prima.  

Astfel, obținem n-2m=3m, adică n=5m. 
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Obținem că 5m+m=96, deci m=16 bomboane. 

 

Testul 21 

 

1. [195 ∶ 15 − 165 ∶ (56 ∶ 𝑥 + 25)] ∙ 35 = 280 

195 ∶ 15− 165 ∶ (56 ∶ 𝑥 + 25) = 8  

13− 165 ∶ (56 ∶ 𝑥 + 25) = 8  

165 ∶ (56 ∶ 𝑥 + 25) = 5  

56 ∶ 𝑥 + 25 = 33  

56 ∶ 𝑥 = 8  

𝑥 = 7  

 

2. Etapa 1 :    mere                      +1 

pere  

Etapa a II-a:    pere                                               +2 

caise                                                                                               

10 părți egale + 1 + 2 + 2x2 = 45 + 2  

1 parte egală = 4  

mere = 5 pere = 12 caise = 28  

 

3. Metoda comparației 

7 caiete ……….. 5 pixuri ………….. 50 lei 

4 caiete ………..10 pixuri …………. 50 lei  

 

14 caiete ……… 10 pixuri ………….100 lei 

4 caiete ………..10 pixuri …………. 50 lei   

⇒   10 caiete = 50 lei  ⇒   1 caiet = 5 lei ⇒   1 pix = 3 lei 

8 caiete ……….. 8 coperte ………….. 56 lei ⇒   1 copertă = 2 lei 

10 caiete + 4 pixuri + 12 coperte = 86 lei 

 

4. Caz 1: +4 flori 

 

Caz 2 : 

 

Pentru a se ajunge din caz 1 la caz 2 trebuie mutate 3 + 3 + 4 =10 flori 

În fiecare vază din cazul 2 mai trebuie adăugate 2 flori ⇒ 5 vaze cu 5 flori 

⇒   8 vaze în total  ⇒  28 flori 

 

  

3 flori 3 flori 3 flori 3 flori 3 flori 3 flori 

5 flori 5 flori 5 flori 3 flori 0 flori 0 flori 

+2 × 2 
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Testul 22 

 

1. {77+ [103− (12 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 − 108) ∶ 9]} ∶ 43 = 4 

77+ [103− (12 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 − 108) ∶ 9] = 172  

103− (12 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 − 108) ∶ 9 = 95  
(12 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 − 108) ∶ 9 = 8  

12 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 − 108 = 72  

12 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 = 180  

𝑥 ∙ 𝑦 = 15  

{
𝑥 = 1

𝑦 = 15
;    {

𝑥 = 3

𝑦 = 5
;    {

𝑥 = 5

𝑦 = 3
;    {

𝑥 = 15

𝑦 = 1
  

 

2. Anda :  

 Maria : 

 Karina :                                                       

7 părți egale – 22 lei =146 lei 

1 parte egală = 24 lei 

Anda = 24 lei  Maria = 72 lei  Karina = 50 lei 

3. Metoda falsei ipoteze 

Presupunem că în curte sunt numai iepuri și oi  ⇒ 148 picioare ⇒32 picioare în plus 

4 – 2 = 2 diferența de picioare  ⇒  32 : 2 = 16 găini ⇒  21 iepuri + oi 

Oile de două ori mai puține ca iepurii ⇒  7 oi, 14 iepuri 

 

4. Caz 1:+2 fete  

 

Caz 2:+ 6 băieți 

 

 

 

Pentru a ajunge din caz 2 în caz 1, cei 6 băieți mai formează 2 grupe 

⇒ Sunt necesare 2x2 (fete din noile grupe)+ 2(fetele ramase in afara grupelor) = 6 

⇒ În cazul 2 avem 6 grupe 

⇒18 fete,  24 băieți 

 

Testul 23 

 

1. {81− [(2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 − 9) ∙ 21+ 27] ∶ 12} ∶ 7 = 8 

81− [(2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 − 9) ∙ 21+ 27] ∶ 12 = 56   
[(2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 − 9) ∙ 21+ 27] ∶ 12 = 25  
(2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 − 9) ∙ 21+ 27 = 300  

2 fete 
3 băieți 

2 fete 
3 
băieți 

2 fete 
3 băieți 

2 fete 
3 
băieți 

3 fete 
3 băieți 

3 fete 
3 băieți 

3 fete 
3 băieți 

3 fete 
3 băieți 

−2x11 
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(2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 − 9) ∙ 21 = 273  

2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 − 9 = 13  

2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 = 22  

{
𝑥 = 11

𝑦 = 0
;    {

𝑥 = 8

𝑦 = 2
;    {

𝑥 = 5

𝑦 = 4
;    {

𝑥 = 2

𝑦 = 6
  

 

2. Primul număr :                                                                                

al doilea număr : 

 Dublul primului număr este egal cu  

⇒triplul celui de-al doilea număr ⇒ 

⇒ primul număr : 

 al doilea număr :                              

Al treilea număr împărțit la al doilea  

număr dă câtul 4 și restul 2 ⇒ 

⇒ al treilea număr :                                                                  

⇒ (3 + 2 + 8) părți egale + 2 = 93  ⇒  1 parte egală = 7 

⇒ primul număr = 21, al doilea număr = 14,      al treilea număr = 58 

 

3. Metoda mersului invers 

Total   : x km        

Ziua 1 : 
1

3
 din x + 9 km   ⇒  rest a =  

2

3
 din x - 9 km 

Ziua 2 : 
2

5
 din a – 5 km  ⇒  rest b  = 

3

5
 din a + 5 km 

Ziua 3 : 
1

2
 din b + 7 km  ⇒    rest c =  

1

2
 din b - 7 km 

Ziua 4 : 15 km           

c = 15 km   ⇒
1

2
din𝒃 = 22 km⇒ 𝒃 = 44 km⇒  ziua 3 = 29 km 

b = 44 km   ⇒
3

5
din𝒂 = 39 km⇒ 𝒂 = 65 km⇒  ziua 2 = 21 km 

a = 65 km   ⇒
2

3
din 𝑥 = 74 km⇒ 𝒙 = 111 km⇒  ziua 1 = 46 km 

⇒  în ziua 4 a parcurs distanța cea mai mică 

 

4. Perimetrul = (70+ 30) ∙ 2 = 200 m 

Număr copaci = 200 : 5 = 40 

Timp necesar unei singure persoane = 40 ∙ 15 = 600 minute 

Timp necesar pentru 4 persoane = 150 min 

Ora de terminare a activității de plantare : 11 și 45 minute 

 

  

+2 

+3 
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Testul 24 

 

1. 948 ∶ {111− [396− 𝑥 ∙ (2𝑦 − 1) ∙ 15] ∶ 3} = 12 

111− [396− 𝑥 ∙ (2𝑦 − 1) ∙ 15] ∶ 3 = 79  
[396− 𝑥 ∙ (2𝑦 − 1) ∙ 15] ∶ 3 = 32  

396− 𝑥 ∙ (2𝑦 − 1) ∙ 15 = 96  

𝑥 ∙ (2𝑦 − 1) ∙ 15 = 300  

𝑥 ∙ (2𝑦 − 1) = 20  

2𝑦 − 1 – impar  ⇒   y = 1, x = 20 

y = 3, x = 4 

 

2. a – b = 26 ⇒   a:                                       +26   

           b:  

 

(a + b) : 26 = 6 rest 24 ⇒  a + b = 180 

2 părți egale + 26 =180 

b = 77,    a = 103 

 

3. Cel mai mare număr natural de trei cifre care se împarte exact la 8 = 992 

Număr partide = 496 

Considerăm n = numărul de participanți 

Primul participant joacă n-1 partide 

Pentru al doilea participant i-au mai rămas să joace n-2 partide 

Pentru al treilea participant i-au mai rămas să joace n-3 partide 

Pentru penultimul participant i-au mai rămas să joace 1 partidă 

Pentru ultimul participant i-au mai rămas să joace 0 partide 

1 + 2 + 3 + … + (n - 1) = 496 
[(𝑛 − 1) ∙ 𝑛]: 2 = 496  
(𝑛 − 1) ∙ 𝑛 = 992 = 31 ∙ 32  

Numărul de participanți = 32 

 

4. În vas pot fi doar două posibilități : 

- 1 bilă albă, 3 bile negre 

- 1 bilă neagră, 3 bile albe 

Dacă avem 6 bile negre, ele pot fi aranjate în cele trei vase astfel: 

caz 1 : 

 

caz 2 : 
 

Mai există o bilă disponibilă.  

În cazul 1 oricum aș poziționa ultima bilă se încalcă o condiție. 

În cazul 2 în al doilea vas mai trebuie o bilă neagră. 

Ultima bilă din cutie trebuie să fie neagră. 

2 bile 2 bile 2 bile 

1 bilă 2 bile 3 bile 
bile 
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Testul 25 

 

1. 9 ∙ {9+ 8 ∙ [281− 6 ∙ (𝑥 ∙ 𝑦 + 7)]} = 2169 

8 ∙ [281− 6 ∙ (𝑥 ∙ 𝑦 + 7)] = 232  
6 ∙ (𝑥 ∙ 𝑦 + 7) = 252  
𝑥 ∙ 𝑦 = 35  

 {
𝑥 = 1

𝑦 = 35
;  {
𝑥 = 5

𝑦 = 7
;  {
𝑥 = 7

𝑦 = 5
;   {
𝑥 = 35

𝑦 = 1
 

 

2.   I    

      II 

      III 

 

 8 ∙ 4 = 32 

 152 − 32 = 120 

 120: 8 = 15 (I) 
 15+8 = 23 (III)  

 (15+ 23) ∙ 3 = 114 (II) 
 

3. a) 6 = 6 + 4 x 0 

 10 = 6 + 4 x1  

14 = 6 + 4 x 2     

622 = 6 + 4 x 79  

Unul din factorii înmulţirii evoluează de la 0 la 79   ⇒  80 cartonaşe  

𝒃) (154 − 6): 4 = 37  

⇒     al 38-lea cartonaş 

4. Sumele de bani rămase sunt egale : 

Mara          + 8 lei 

Daria             + 6 lei  

Se observă că jumătate din suma de bani a Dariei = 2 părţi + 2 lei 

 

Sumele iniţiale de bani :  

Mara           109 lei  

Daria               + 4 lei 

 

(109 – 4) : 7 = 15 lei (o parte)  

Mara = 3 x 15 = 45 lei  

Daria = 4 x 15 + 4 = 64  

 

8 8 8 

8 
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Testul 26 

 

1. a)12655− 𝑎: 7+ 60 = 9480 + 147 

12655− 𝑎: 7 = 9627− 60  

𝑎: 7 = 12655 − 9567  

𝑎 = 3088 ∙ 7  

𝑎 = 21616  

b) 𝑎 ∙ 𝑏 = 1 ∙ 120 = 2 ∙ 60 = 3 ∙ 40 = 4 ∙ 30 = 5 ∙ 24 = 6 ∙ 20 = 8 ∙ 15 = 10 ∙ 12 

Ultima cifră a sumei lor trebuie să fie 9, deci numerele sunt 5 și 24. 

 

2. a: 

9 părți 

 b:  

1 parte ….. 279: 9 = 31 

𝑎 = 31 ∙ 4 = 124  

𝑏 = 31 ∙ 5 = 155  

 

3. Ion:         

 

 Irina: 

 

 Dan:        

Irina primește 10+ 8 = 18 lei de la băieți. 

Sunt 6 părți egale. 

876: 6 = 146 lei (o parte) 

Irina: 146− 18 = 128 lei 

Ion: 146 ∙ 2+ 8 = 300 lei 

Dan: 146 ∙ 3+ 10 = 448 lei 

 

4. Dacă se pot face grupe cu (3 nuci, 2 gutui) atunci se pot face grupe și cu (6 nuci, 4 

gutui). 

Deci putem forma grupe cu (5 mere, 6 nuci, 4 gutui) adică 15 fructe într-o grupă. 

150: 15 = 10  grupe 

10 ∙ 5 = 50 mere 

10 ∙ 6 = 60 nuci 

10 ∙ 4 = 40 gutui 

 

  

8 

10 8 

10 
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Testul 27 

 

1. a)22 ∙ [7 ∙ (48 − 40) + 14] + 88: (4 + 7) = 

= 22 ∙ (56 + 14) + 88: 11 =  

= 22 ∙ 70 + 8 = 1540 + 8 = 1548  

 b) Deoarece 9 + 9+ 9 = 27, cum suma cifrelor numărului este 26, rezultă că cifrele 

pot fi doar 8, 8, 9. 

Numărul poate fi egal cu 899 sau 989 sau 998 și atunci succesorul său este 900 sau 990 

sau 999. 

Deci suma cifrelor succesorului poate fi 9 sau 18 sau 27. 

 

2. b:  

 

 a: 

 

2𝑎 = 6 părți 

5𝑏 = 10 părți + 5 ∙ 2 ∙ 108 = 5 părți + 1080  

2𝑎 + 5𝑏 = 16 părți + 1080  

2200− 1080 = 1120  

1120: 16 = 70 (o parte) 

𝑎 = 3 ∙ 70 = 210  

𝑏 = 2 ∙ 70+ 2 ∙ 108 = 140+ 216 = 356  

 

3. I zi:  

 

a II-a zi:  

 

a III-a zi: 

 

246− 6 = 240  

240: 8 = 30 (în prima zi) 

30 ∙ 3 = 90 (în a doua zi) 

30+ 90+ 246 = 366 (în a treia zi) 

 

4. În ultimele trei zile ar fi citit 3 ∙ 16 = 48 pagini. 

Din ziua a doua citește cu 22− 16 = 6 pagini mai mult decât și-a propus. 

Cele 48 pagini se distribuie câte 6 pentru 48: 6 = 8 zile în care citește câte 22 pagini pe 

zi. 

Cartea are 16+ 8 ∙ 22 = 192 pagini. 

 

  

108 108 

108 108 108 

246 

6 
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Testul 28 

 

1. a)435: [5 ∙ (3 ∙ 𝑎 − 111): 7 − 10] = 87 

 5 ∙ (3 ∙ 𝑎 − 111): 7− 10 = 5  

5 ∙ (3 ∙ 𝑎 − 111) = 15 ∙ 7  

5 ∙ (3 ∙ 𝑎 − 111) = 105  

3 ∙ 𝑎 − 111 = 21  

3 ∙ 𝑎 = 132  

𝑎 = 44  

 b) 𝑎 + 𝑏 = 12 

12 = 0 + 12 = 1+ 11 = 2+ 10 = 3+ 9 = 4+ 8 = 5 + 7 = 6+ 6 

Produsul 𝑎 ∙ 𝑏 poate fi egal cu 0, 11, 20, 27, 32, 35, 36. 

Deci, valoarea maximă a produsului este 36, iar valoarea minimă este 0. 

 

2. Numărul de probleme:  

 

 Jumătate:  

 

 Un sfert: 

 

 O treime:  

 

6+ 3− 4 = 5 părți reprezintă 45 probleme. 

O parte reprezintă 45: 5 = 9 probleme. 

Numărul total de probleme este egal cu 12 ∙ 9 = 108. 

 

3. a) Lățimea:  

 

     Lungimea:  

   Perimetrul: 2 ∙ 𝐿 + 2 ∙ 𝑙 = 8 părți 

344: 8 = 43 𝑑𝑎𝑚 = 430 𝑚 (lățimea = o parte) 

3 ∙ 430 = 1290 𝑚 (lungimea = 3 părți) 

b) Se împrejmuiește parcul, fără porți (4 ∙ 3 = 12 𝑚), adică 3440− 12 = 3428 𝑚. 

Lungimea celor 5 rânduri de sârmă este: 5 ∙ 3428 = 17140 𝑚. 

Deci nu ajung 17 𝑘𝑚 = 17000 𝑚. 

 

4. 4 lei și 30 bani = 430 bani 

2 lei și 15 bani = 215 bani 

58 ∙ 215 = 12470 bani costă cele 58 caiete 
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Adi:  

 

Matei:  

 

12470− 5 ∙ 430 = 12470− 2150 = 10320  

10320: 8 = 1290 bani = 12 lei și 90 bani  (are Matei) 

1290+ 430 = 1720 bani = 17 lei și 20 bani (are Adi) 

(12 lei și 90 bani): (2 lei și 15 bani) = 6 (caiete cumpără Matei) 

(17 lei și 20 bani): (2 lei și 15 bani) = (16 lei și 120 bani): (2 lei și 15 bani) = 8 

(caiete cumpără Adi) 

 

Testul 29 

 

1. 6 ∙ {7+ 3 ∙ [421− 6 ∙ (2+ 𝑎 ∙ 𝑏)]} = 2112 

3 ∙ [421− 6 ∙ (2+ 𝑎 ∙ 𝑏)] = 345  

6 ∙ (2+ 𝑎 ∙ 𝑏) = 306  

𝑎 ∙ 𝑏 = 49  

{
𝑎 = 1

𝑏 = 49
;  {
𝑎 = 7

𝑏 = 7
;  {
𝑎 = 49

𝑏 = 1
  

 

2.       I    

           III  

           II 

 6∙ 5 = 30 

 240−30 = 210 

 210: 10 = 21 (I) 
 21+6 = 27 (III) 
 (21+ 27) ∙ 4 = 192 (II) 

 

3. a) Primul număr şters = 1 

Al 2-lea număr şters = 1 + 3 x 1 

Al 3-lea număr şters = 1 + 3 x 2 

Al 40-lea număr şters = 1 + 3 x 39 = 118 (ultimul) 

Deci au fost 118 numere pe tablă la început. 

b) 71 − 1 = 70 

70: 3 = 23 rest 1 ⇒ numărul 71 nu a fost şters 

  

430 

6 6 6 6 

6 
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4. Împărţim cantităţile rămase în 6 părţi egale : 

Andrei      = o doime 

Costel       = două treimi 

Vasile      = trei cincimi 

 

Dacă o doime = 6 părţi  ⇒ banii lui Andrei = 12 părţi egale 

Dacă două treimi = 6 părţi  ⇒ banii lui Costel = 9 părţi egale 

Dacă trei cincimi = 6 părţi  ⇒ banii lui Vasile = 10 părţi egale 

12+9+10=31 (părți egale) 

155 : 31 = 5 lei (o parte)      

Andrei: 12 ∙ 5 = 60 lei 

Costel: 9 ∙ 5 = 45 lei 

Vasile: 10 ∙ 5 = 50 lei 

 

Testul 30 

 

1. 4 ∙ [36 − 3 ∙ (2 ∙ 𝑎 + 𝑏)] + 117 = 225     

36− 3 ∙ (2 ∙ 𝑎 + 𝑏) = 27  

2 ∙ 𝑎 + 𝑏 = 3  

𝑎 = 0, 𝑏 = 3 sau 𝑎 = 1, 𝑏 = 1  

 

2. Fie a (Ștefan) și b (Andrei) vârstele copiilor acum 7 ani. 

a:    

 

b:  

Acum trei ani:  

a+3:  

 

b+3:  

 

De trei ori vârsta lui Ștefan: 

De două ori vârsta lui Andrei:  

 

4 părți +6 = 3 părți +9 

1 parte =3 (ani avea Ștefan acum 7 ani) 

2 părți = 6 (ani avea Andrei acum 7 ani) 

 

Sau:  

2 ∙ (𝑏 + 3) = 3 ∙ (𝑎 + 3)  
2 ∙ 𝑏 + 6 = 3 ∙ 𝑎 + 9  

Cum 𝑏 = 2 ∙ 𝑎 obținem:  

4 ∙ 𝑎 + 6 = 3 ∙ 𝑎 + 9  

3 

3 

3 3 3 

3 3 
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𝑎 = 3, 𝑏 = 6  

Vârstele actuale sunt 10 și 13 ani. 

 

 

3. Mere: 

Portocale:  

35 kg de mere și 12 kg de portocale reprezintă 35+ 12 ∙ 2 = 59 părți  

177: 59 = 3 lei (costă 1 kg de mere) 

3 ∙ 2 = 6 lei (costă 1 kg de portocale) 

 

4. a) Avem 4 numere de o cifră. Dacă 𝑎𝑏̅̅ ̅ este un număr de două cifre din șir atunci a, 

b pot fi cifre de la 1 la 4, deci vom avea 4 ∙ 4 = 16 numere de două cifre. Raționând 

similar, vom avea 4 ∙ 4 ∙ 4 = 64 de numere de trei cifre. Prin urmare vom avea 4+ 16+
64 = 84 de numere de cel mult trei cifre în șir. 

b) De la 1 la 444 avem 84 de numere (de cel mult trei cifre).  

Avem  4 ∙ 4 = 16 numere de forma  11𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 
Scriind numerele de forma  12𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ în ordine crescătoare, găsim că 1213 este pe poziția 

84 + 16 + 3 = 103. 
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