
MINITEST DE ANTRENAMENT - 3

Enunțuri Punctaj

Matematică
A. Exerciții cu ordinea operațiilor și folosirea parantezelor (rotunde și pătrate)

Se dau numerele:

 𝑎 = 11 × 5 − 5 + 4 × 108: 3 − 6( ): 5

𝑏 = 1133: 2 × 15: 5 − 3( ) + 11[ ] + 7

Să se calculeze numărul .𝑐 =  3 × 𝑎 − 2 × 𝑏

B. Problemă rezolvată prin metoda figurativă
Oana şi Rodica au împreună 60 de păpuşi de colecţie. Dacă jumătate din
numărul păpuşilor Oanei este a treia parte din numărul păpuşilor Rodicăi, aflaţi
câte păpuşi are fiecare fată.

C. O problemă de perspicacitate
Ştiind că un robinet umple o cadă în 20 de minute, să se afle în cât timp vor
umple cada 5 robinete de acelaşi fel cu primul, toate fiind deschise în acelaşi
timp.

2,5 p

1,5 p

0,5 p

Limba română
B. Elemente de vocabular

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru adjectivele din următoarele enunțuri:
a) Am găsit un izvor cu apă limpede.
b) Dintr-o dată s-a auzit un fâșâit ușor.

2. Indică prin rescriere câte un antonim al verbelor din enunțurile următoare:
a) Ne-a impresionat cu faptele lui.
b) A refuzat orice ajutor.

B. Formare de enunțuri cu sensul diferit al unor cuvinte (în funcție de context)
Alcătuiește enunțuri pentru a ilustra două sensuri ale verbului “a lua”.

C. Părți de vorbire studiate (verbul, substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul)
Precizează două părți de vorbire diferite, din enunțul următor:
Fetița citea în liniște.

D. Elemente de ortografie și punctuație (alcătuirea unor enunțuri cu ortograme;
alegerea/completarea formei corecte a unor termeni; utilizarea corectă a unor semne de
punctuație în diferite enunțuri)

Completează spațiile libere cu formele corecte ale cuvintelor:
1. Doamna învățătoare....................(nea/ne-a) recomandat o carte cu
....................(tigru, pl)

2. .................(săi/să-i) inviți pe colegii tăi la serbare!

1 p

0,5 p

1,5 p

1,5p

Oficiu 1 p

Timp de lucru - 1 oră


