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I. Citește cu atenție textul:
„Demult, trăia într-un sat un împletitor de nuiele. Trudea cu tragere de inimă la meșteșugul său și trăia
mulțumit alături de nevasta și de fiica sa.
Într-o zi, un înalt dregător care trecea călare, cu suita, prin acele locuri, văzu preafrumoasa fată umplându-și
ulciorul cu apă. Și atât îi plăcu dregătorului chipul și purtarea fetei, încât se gândi s-o ia de soție. Trimise el,
degrabă, pețitoare.
– Înaltul dregător vă face cinstea să o ceară pe fata voastră de soață, spuseră ele împletitorului de nuiele.
– Cinstea e mare, într-adevăr, iar despre dregător norodul vorbește numai de bine. Dar, înainte de a-mi da
fata, vreau să știu dacă cel ce vrea să-mi fie ginere cunoaște vreo meserie. Adică, dacă la o nevoie ar putea să-și
câștige traiul așa ca mine.
– Ce gânduri ai, omule! se miră pețitoarele. El e ditai dregătorul. Ce-i trebuie lui meserie? E om bogat.
– Eu nu zic că nu-i așa, numai că eu vreau ca ginerele meu să știe o meserie trudnică, cinstită.
Cum înaltul dregător dorea mult s-o ia pe fată de soție, se îmbrăcă în straie de om nevoiaș și colindă pe la fel
de fel de meșteșugari. Până la urmă, tot împletitul de nuiele învăță și, în scurt timp, izbuti să devină el însuși
meșter.
Aflând cum stau lucrurile cu cel ce voia a-i fi ginere, tatăl fetei își dădu încuviințarea și nunta se făcu.
Nu trecu mult și, prin intrigi, tânărul dregător pierdu bunăvoința domnitorului. El fu scos din înalta sa funcție,
iar averea i-a fost luată. Încercă să dobândească o altă funcție, dar nimeni nu îl asculta, de teamă să nu-și atragă
mânia domnitorului. Atunci își aduse omul aminte că știe o meserie și se apucă să muncească alături de socrul
său. Tânărul lăudă, în sinea sa, bunul simț și dreapta judecată a socrului. Muncind cinstit, el se bucură de cinstea
tuturor celor din jurul său, și a trăit fericit până la adânci bătrâneți”
(O poveste cu tâlc, poveste populară)

• Încercuiește varianta corectă:
1) Cuvintele cu același sens din textul de mai sus sunt:
A) degrabă = demult;
B) mânie = teamă;
C) să dobândească = să câștige;

D) meșteșugar = nevoiaș.

2) „Înalt dregător” înseamnă:
A) persoană care știe să repare ușor orice;
B) om care cunoaște multe meserii;
C) om care este apreciat de semenii săi;
D) conducător, om cu o funcție importantă în societate.
3) Cuvintele care fac parte din aceeași familie lexicală sunt:
A) avere, bogat; B) împletitor, împletitul; C) muncind, să muncească; D) soție, nevastă.
4) Cuvintele din comunicarea „– Ce-i trebuie lui meserie?” au, în total:
A) zece silabe; B) opt silabe; C) nouă silabe; D) șapte silabe.
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5) În comunicarea: „ Înaltul dregător vă face cinstea să o ceară pe fată de soață” sunt:
A) două substantive, un adjectiv, două verbe și un pronume personal;
B) patru substantive, un adjectiv, două verbe și două pronume personale;
C) trei substantive, două adjective, un verb și două pronume personale;
D) patru substantive, două adjective, un verb și un pronume personal.

6) Tatăl fetei dorea ca viitorul său ginere, înaltul dregător, să învețe o meserie pentru că:
A) voia să încerce dacă tânărul poate face orice efort pentru fiica sa;
B) nu avea încredere în persoanele cu funcții înalte în societate;
C) voia ca el să fie pregătit să-și câștige cinstit cele necesare traiului, indiferent ce s-ar fi
întâmplat;
D) căuta un motiv de a-i refuza cererea..

7) Înaltul dregător acceptă cererea făcută de împletitorul de nuiele pentru că:
A) o îndrăgise pe fata acestuia și dorea foarte mult să o ia de soție;
B) voia să câștige mai multă bogăție;
C) îi plăcea ca lumea să-i laude hărnicia;
D) îi era frică de viitorul său socru.

8) Găsește diferențele dintre cele două desene. Câte sunt?

A) 7;

B) 10;

C) 9;

D) 8.
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9) Iată un dreptunghi. Trasează linii și acoperă-l în întregime cu pătrate în numărul cel mai
mic.
Franța

Ai obținut pătrate în număr de:
A) 3; B) 5; C) 7; D) 9; E) 11.

10) Află numărul de pătrate din figura următoare:
A) cel puțin 10;

B) cel mult 10;

C) exact 9;

D) nu mai mult de 8.

11) Care este numărul minim de cuburi mici ce trebuie
adăugate pentru a obține un cub mare?
A) 14;

B) 16;

C) 18;

D) 20;

E) 22.

12) Acoperă pătratul cu formele alăturate. Cum?

1
3
4

2

C

B

A

D

A) C = 1 și D = 4; B) B = 1 și C = 3; C) D = 1 și C = 2; D) A = 2 și B = 1; E) D = 1 și A = 3.
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13) Prin linii ce unesc punctele date fă parte dreaptă (inclusiv pământul) pentru cei patru fii ai
împăratului!
Ai folosit și:
A)

și

B)

și

C)

și

D)

și

E)

și

14) Descoperă regula, apoi încercuiește varianta care completează careul (în ordinea 1, 2, 3):
A)

1

2

B)

3

C)

D)

E)

4

Prof. Cristian Pârâială, Bogdan Pârâială, Florina Pârâială
Coordonator Dumitru Pârâială

15) Care diagramă are hașurate 3 pătrate din 4?

A)

C)

D)

E)

F)

B)

16) La jocul de șah, mutarea permisă pentru cal este în formă de „L”, ca în oricare din figurile
de mai jos:

Calul se află în poziția B8 pe tabla de șah și trebuie să ajungă în poziția D5 prin cât mai puține
mutări posibile.
a) Desenează, pe tabla de șah, traseele posibile pentru deplasarea calului de la B8 la D5.

8
7
6

F.

5

EX

BI

F.

BI

F.

CE

NE

EL

NE

4

BI

LENT CA

3

NU

VO

2

BI

PA

PA

CO

UN

F

G

H

BRA

1
A

B

C

D

E

b) De câte ori se poate obține acest calificativ?
A) 5; B) 54; C) 3; D) 2; E) 1alt număr.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRȘITUL LUCRULUI!
MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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Probă de baraj
Fruit
Read the text.
Fruit grows on plants. Trees are a type of plant. Fruit can be red, green, orange, yellow,
purple, white, blue or black. Fruit can be long or short, oval or round. Fruit *grows in different
places. Bananas and mangoes grow in hot, rainy places. Lemons and oranges grow in hot
places. Apples and strawberries grow in cool places.
Many animals eat fruit. Birds, monkeys and mice eat fruit. We *use fruit to make jam, cakes
and juice.
You can eat fruit when you are hungry. You can eat fruit when you are thirsty, too. It's good
to eat two or three different types of fruit every day. Fruit is good for you!
(Adapted from Oxford Read and Discover Level 1. Fruit, Oxford University Press)
*use /juːz/ = a folosi
*grow= a creste
1) Write the words under the pictures: apple, banana, pear, strawberry, mango, grapes,
orange, pineapple,cherries, watermelon. There is one extra word. (0,25pX10 items= 2,5p)
2) Tick (✓) the animals which eat fruit. (0,3pX5 items= 1,5p)
monkey
mouse
crocodile
bear
chicken
sheep
parrot
lion

3) Read and write yes or no. (0,5pX6 items= 3p)
a) Fruit can be different colours.
b) Fruit come from animals.
c) Lemons and oranges like cold weather.
d) Apples and pears grow in Romania.
e) Some animals eat fruit.
f) Fruit is bad for you.
4) Answer the questions. (1pX3 items= 3p)
What fruit grows where you live? Name three.
………………………………………………………………………………………………………
What's your favourite fruit?
………………………………………………………………………………………………………
What colour is it?
………………………………………………………………………………………………………
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