
TESTE DE ANTRENAMENT 

TESTUL NR. 2 – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

        Citește cu atenție textul următor și apoi rezolvă exercițiile: 

      “Nu știu dacă ați observat și voi : e câte o zi care pornește prost și-apoi te zgâlțâie întruna, ca o 

mașină condusă de un șofer începător pe un drum cu gropi. Așa a fost marțea în care urma să dăm 

teză la matematică. Prima teză din viața mea. Nu îmi făceam griji, pentru că- nu vreau să mă credeți 

un lăudăros- sunt cel mai bun din clasă la matematică. Ia întrebați-mă care este suma dintre produsul 

și câtul numerelor 27 și 9. Dar mai bine vă las pe voi să socotiți, ca să vă antrenați.  

       În schimb, la română am mereu probleme. Bunica le repetă adesea vecinilor noștri: “Bogdan- 

ăsta sunt eu – e foarte bun la matematică, iar Claudia, la română”. Claudia e soră-mea și e într-a 

opta. E genul de fată care vorbește cu florile, cu păsările, chiar cu norii. Eu nu am vorbit niciodată cu 

vreo floare, ce să mai spun de norii cei schimbători, în care soră-mea vede cai de mare, canguri, 

farfurii zburătoare.  

       Tocmai pentru ziua aceea de marți aveam de făcut o compunere cu titlul “Prietenul meu cel mai 

bun”. Profesorii de română dau mereu teme despre prieteni și prietenie. Oare de ce? ” 

(Ioana Pârvulescu, “Prietenul meu”)  

        (Notă- teză=lucrare scrisă semestrială)   

A.  

1. (0.5pct) Alege seria în care se găsesc doar cuvinte cu două silabe.  

a. câte, care, întruna; 

b.  vreau, viața, rezultatul; 

c. clipă, foarte, canguri. 

Litera corespunzătoare răspunsului tău este... 

2. (0.5 pct)Indică seria care cuprinde doar substantive. 

a. zi, mașină, pornește, șofer; 

b. drum, gropi, matematică, viață; 

c. observat, voi, apoi, zgâlțâie. 

Litera corespunzătoare răspunsului tău este... 

3. (0.5pct) Bogdan a fost cam ... neatent și a amestecat cuvintele. Elimină, prin rescriere, 

intrusul.  

a. mașina, șofer, clasă, drum; 

b. sumă, rezultat, nori, produs; 

c. cai, canguri, oameni, groapă 

4. (1 pct) Selectează seria în care se află doar pronume 

a. mi, mă,  vă, voi; 

b. sunteți, eu, am, la; 

c. cu, de, observat, vreo 

Litera corespunzătoare răspunsului tău este... 

5. (1pct) Bogdan te provoacă să rescrii corect textul următor.  

I-a intreba-țil cei place! 

6. (0.5pct) Completează enunțul cu două adjective care să-l definească pe Bogdan.  



Bogdan este ... 

 

B.  

1. (0.5pct) Acțiunea textului se desfășoară 

a. sâmbăta; 

b. duminica; 

c. marțea. 

Litera corespunzătoare răspunsului tău este... 

2. (1 pct) Numește trei personaje din text.  

3.  (1 pct) Rezolvă exercițiul de matematică propus de Bogdan și alege rezultatul corect. 

a. 39; 

b. 246; 

c. 1. 

Litera corespunzătoare răspunsului tău este... 

4. (0.5pct)Care este materia preferată a lui Bogdan? 

a. istoria; 

b. matematica; 

c. geografia. 

Litera corespunzătoare răspunsului tău este... 

5. (1pct) Scrie două enunțuri pentru a răspunde întrebării din text a lui Bogdan.  

6. (1pct) Notează cu A (adevărat) sau F(fals) enunțul.  

a. Bogdan nu este prea comunicativ. 

b. Bunica este foarte mândră de nepoții ei. 

c. Claudia este mai mare decât Bogdan. 

d. Ambii frați sunt liceeni.  

Din oficiu: 1 pct 

                   SUCCES! 

 

 

 


