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TEST  

Clasa a IV-a  

Mult succes! Fii mai bun decât ieri!  

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Timpul efectiv de lucru este de 100 de minute.  

 

I. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (40 de puncte) 

 

În buzunarul pelerinei unui împărat inexistent, locuia degeaba o buburuză de vârstă mijlocie. [...] 

Niciodată în viața ei nu trecuse prin întâmplări palpitante până azi, când, luându-și cățelul de usturoi, 

pornise la plimbare. [...] 

La un moment dat, se întâlni cu un buchet de sentimente, care nu știa dacă să plângă ori să se bucure 

când bătea vântul. Mai avea și obiceiul de a se arunca în bazinul cu apă de ploaie, chiar dacă sentimentele 

nu știau să înoate. [...] Năucită de niște emoții nedeslușite, buburuza își umplu buzunarul de iubire, zicând 

că-i va fi de folos. [...] 

O apucase pe Cărarea fără Sfârșit, plină cu fluturași argintii de pânză. În jurul ei se întindea o câmpie 

cu flori de lumină. [...] Deodată, văzu un capsator posomorât, fără capse. Buburuza, fascinată de el, îl 

întrebă: 

— De ce nu iubești capsele? De ce nu le folosești?  

— Pentru că eram mai bun decât ele și pentru că mă încurcau. 

— Dar fără ele nu ai niciun rost, zise buburuza. 

— [...] Mi-e mai bine fără capse! Multe capsatoare au dureri de spate. Eu nu mai am! 

 

(Tania Berbecea – Povestea buburuzei din buzunarul împăratului inexistent, în 

vol. Ce poți face cu două cuvinte. Juniorii) 

 

1. a. Precizează un cuvânt cu același înțeles (sinonim) și un cuvânt cu înțeles opus (antonim) pentru 

cuvântul posomorât.                                                                                                               5 puncte  

b. Scrie enunțuri în care cuvintele mi-e și nu le să se scrie altfel decât în text.                5 puncte  

c. Precizează ce parte de vorbire reprezintă fiecare dintre cuvintele palpitante și ploaie. 

            5 puncte  

d. Numește funcțiile sintactice ale cuvintelor se întâlni și buburuza.                               5 puncte  

 

2. Explică, în 3-4 rânduri, la ce crezi că i-a fost de folos buburuzei să-și umple buzunarul de iubire.                                                                                                                             

5 puncte  

 

3. Redactează o compunere, de minimum 10 rânduri, în care să povestești o  întâmplare care să o 

aibă pe buburuză ca protagonist. Propune un titlu expresiv pentru compunerea ta. În compunerea 

ta, vei folosi o secvență dialogată relevantă pentru întâmplarea prezentată.                       10 puncte  

 

Obs.! Se vor oferi 5 puncte pentru redactare astfel: 3 puncte pentru respectarea normelor de ortografie și 

de punctuație, 1 punct pentru unitatea compoziției, 1 punct pentru aspectul lucrării.  

 

Nume și prenume elev:  

........................................................................ 

Școala de proveniență: 

 ...................................................................... 
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II. MATEMATICA (40 de puncte) 

 

4. Teodora alege un număr. La numărul ales adună 8 și rezultatul îl înmulțește cu 8. Din noul 

rezultat scade 8 și apoi împarte ce a obținut la 8. Știind că în final a obținut 8, aflați ce număr a 

ales la început.  (15 puncte) 

5. Împărțind numărul natural a la numărul natural b, obținem câtul 4 și restul 18. Aflați 

numărul a, știind că a-b<78.   (15 puncte) 

6. Suntem în anul 2022. Adunând anii de naștere a trei frați, obținem suma 6046. Suma 

vârstelor celor doi frați mai mici este egală cu vârsta celui mai mare. Aflați vârsta actuală a celui 

mai mare dintre frați.   (10 puncte) 

 

 

III. LIMBA ENGLEZĂ (40 de puncte) 

 

7. Find the mistake, and rewrite the correct sentences on the line.   10 points 

  

a. I’m going watch TV tonight. ____________________________________ 

b. My brother are going to read a book. _____________________________ 

c. I’m not go to play a game. ______________________________________ 

d. They isn’t going to come to school. _______________________________ 

e. What are you going do next?  ___________________________________  

 

8. Look at the picture. Write TRUE or FALSE next to the sentence.   10 points 
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1. The people are climbing the mountains……………………………. 

2. It is raining outside……………………………………………………. 

3. The old man with the grey jacket is carrying a rucksack………….. 

4. There is a unicorn next to the girl with the red coat……………….. 

5. There is a boy inside looking at the people………………………… 

 

9. These pictures tell a story. It’s called “Grandma’s Busy Day.” Just look at the pictures 

first. Paul and his grandma are at Paul’s house. Paul and grandma are going to have fun 

together today. Now, based on the pictures from 2-5, continue telling the story. 

             You must write between 25-35 words.   20 points 

 

 
 


