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Enunțuri Punctaj

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

Se dau numerele:

 𝑎 = 10 − 5 × 10 × 5 − 6: 2( ) − 2[ ]: 9 

𝑏 = 414: 9 − 8 × 12: 3 + 1( )

Să se calculeze numărul .𝑐 =  50 × 𝑎 + 20 × 𝑏

E. Problemă rezolvată prin metoda figurativă
Pe două rafturi dintr-o bibliotecă sunt 46 de cărţi. Dacă luăm 3 cărţi de pe primul
raft şi le punem pe al doilea, atunci numărul de cărţi devine egal pe fiecare raft.
Aflaţi câte cărţi au fost la început pe fiecare raft.

F. O problemă de perspicacitate
Un melc urcă pe un copac înalt de 10 m. În timpul zilei urcă 3m iar noaptea
coboară 2m. Aflaţi după câte zile ajunge melcul în vârful copacului.

2,5 p

1,5 p

0,5 p

Limba română
C. Elemente de vocabular

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru cuvintele:
a) uscat
b) a ajuta

2. Indică prin rescriere câte un antonim al termenilor:
a) supărate
b) răcoare

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

C. Părți de vorbire studiate (verbul, substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul)
Precizează ce este ca parte de vorbire fiecare cuvânt din propoziția:
Teribilul copil al dumnealor reușise o performanță.

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:
.....................(părinte, numărul plural) .......................... (nostru, numărul plural)
ne vor înscrie la un club de lectură. Organizatorul .............................. (a crea,
timpul prezent) o atmosferă deosebită pentru toți ........................................
(membru, numărul plural).

1 p

0,5 p

1,5 p

1,5p

Oficiu 1 p

Timp de lucru - 1 oră


