
 

 

MINITEST – VARIANTA 1 

 

Enunțuri Punctaj 

Matematică 

A. Se dau numerele 𝑎 = 30 + 30 × 4 − 5 × 6 și 𝑏 = 436: 4 − [81: 9 + 8 × (3: 3 + 6): 8]: 2. 
Calculați 𝑎: 2 + 𝑏 × 9. 
 

B. Problemă rezolvată prin metoda figurativă 
Pe două rafturi sunt 120 de pâini. Dacă se iau 6 pâini de pe al doilea raft și se pun pe 
primul, atunci pe primul raft vor fi de trei ori mai multe pâini decât pe al doilea. Câte pâini au 
fost pe fiecare raft? 
 

C. O problemă de perspicacitate 
David formează două numere de trei cifre cu cifrele 0,2,3,5,6 și 8, folosind fiecare din 
aceste șase cifre o singură dată. El adună apoi numerele obținute. Care este cea mare 
sumă pe care David o poate obține? 

 

 
2,5 p 
 
 
 
1,5 p 

 
 
 
 
 
0,5 p 

Limba română 

A. Elemente de vocabular 
1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu sens asemănător) potrivit pentru verbele din 
următoarele enunțuri:  
a) Într-un colţ al încăperii era un scaun fără spătar.  
b) Fiecare cetate păstrează urme ale vieții medievale. 
 

2. Precizează câte un antonim (cuvânt cu sens opus) pentru adjectivele din următoarele 
enunțuri: 
a) Tramvaiul trecuse și piața era goală.  
b) Orașul are un farmec aparte.  

 

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

 

C. Părți de vorbire studiate (verbul, substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul)  
Precizează felul fiecărei părţi de vorbire din enunțul:  

Casa avea două ferestre largi.  
 

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) 
     Formează câte un enunț în care să integrezi și următoarele structuri:  
 „s-ar” ; „ce-i” ;  „nu mai” 
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Oficiu 1 p 

 
 
Timp de lucru - 1 oră 

 

SUCCES! 



 

BAREM MINITEST - VARIANTA 1 

Matematică 

A. 

a=120  …………………………………………………………………………………………………………… 1p 

b=101 ……………………………………………………………………………………………………………. 1p 𝑎: 2 + 𝑏 × 9 = 60 + 909 = 969 .............................................................................................0,5p 

B.                                                           6 

       I     |               |               |           |   |   

                                6                                              120.......................................................0,5p 

       II    |               |//| 

              

 120: 4 = 30 pâini reprezintă un segment ................................................................................0,5p 30 × 3 − 6 = 84 pâini sunt pe primul raft .............................................................................0,25p 30 + 6 = 36 pâini sunt pe al doilea raft ................................................................................0,25p 

Se punctează și metoda algebrică. 

C. 

Pentru a obține o sumă cât mai mare, cele două numere de trei cifre, trebuie să fie cât mai mari. Cifra 

sutelor este 8 (pentru primul număr), respectiv 6 (pentru al doilea număr).Procedăm  la fel cu cifra 
zecilor, aleasă 5 și 3. Suma cea mai mare egală cu 1482. .....................................................0,5p 

 

Limba română 

A.  

1. a) era =se afla, exista etc. ………………………………………………………………………………………0,25p 

b) păstrează = are, deține etc. ……………………………………………………………………………….0,25p 

2. a)goală=aglomerată, plină etc…………………………………………………………………………………0,25p 

b)aparte=comun, banal etc…………………………………………………………………………………….0,25p 

B. 

De exemplu: 

I-am dat o carte prietenei mele. (a dărui) …………………………………………………………………………..0,25p 

Astăzi dau examen.(a susține)…………………………………………………………………………………………….0,25p  

 

 

 

 



 

C.  

casa = substantiv (comun) 

avea=verb 

două = numeral (cardinal) 

ferestre = substantiv (comun) 

largi=adjectiv 

5 x 0,3p=1,5p 

D. 

De exemplu: 

S-ar putea să ajung mai repede. 

Nu știu ce-i acest aparat. 

Nu mai vreau să plec de aici. 

3 x 0,5p = 1,5p 

 

 


