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Limba și literatura română 
 
 
 

1. Cântec 
George Topârceanu 

 
Citeşte cu atenţie! 

 
 

„Frumoasă eşti, pădurea mea, 
Când umbra-i încă rară 
Şi printre crengi adie-abia 
Un vânt de primăvară. 
Când de subt frunze moarte ies 
În umbră viorele, 

Iar eu străbat huceagul des 
Cu gândurile mele ... 
Când strălucesc subt rouă grea 
Cărări de soare pline, 
Frumoasă eşti, pădurea mea, 
Şi singură ca mine ...“ 

 
 

1. Completează propoziţiile: 
 

Un vânt de________________ străbate pădurea. 
 

De sub frunze moarte ies ________________ . 
 

El străbate huceagul cu ________________ . 
 

Cărări de ________________ strălucesc sub rouă. 
 
2. Alcătuieşte enunţuri cu ajutorul cuvintelor: pădure, viorele, huceag, cărări. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Scrie cum îţi manifeşti grija faţă de pădure. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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2. O poveste cu un trântor 
 

Citeşte textul: 
 

„Un trântor zumzăia furios pe scândurica de la intrarea unui 
stup, căzând din când în când pe spate de atâta ciudă. 

– Păi cum, aşa nu se poate! Auzi matale: să vii frumos la masă 
şi nici ulcica cu miere să nu o mai găseşti. Ba dacă faci olecuţă de 
gălăgie, aşa numai ca să-ţi capeţi porţia, să mai fii dat şi pe uşă 
afară! 

– Da, da, şi nici să nu încerci să intri în stup, se iţi iute o 
albină mai guralivă la urdiniş. Să te duci pe unde ai lenevit toată 
ziua, mâncare pe degeaba nu mai capeţi.“ 

(Legende şi povestiri cu albine) 
 

1. Transformă dialogul în povestire.  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Găseşte cuvinte înrudite: 
a) floare -   ______________________________________; 
b) pădure -  ______________________________________; 
c) grădină - ______________________________________. 
 
3. Indică subiectul (S), predicatul (P) şi părţile secundare (P.S). Alcătuieşte schema lor. 
 

Un trântor zumzăia furios pe scândurică.  
 
Vulpea vicleană a păcălit ursul naiv. 
 
Luna lumina crângul adormit. 
 
Ei au învăţat un vechi cântec. 
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1. Scrie o compunere cu titlul „Un prieten adevărat“ folosind următoarele forme:  
 

la, l-a, într-o, într-un, nea, ne-a, iau, i-au. 
 

_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Subliniază substantivele cu o linie şi adjectivele cu două: 
 

a) Fulgi argintii cad pe crengile subţiri. 
b) În livadă se coc fructe gustoase. 
c) Căprioara sprintenă sare pe crestele ascuţite. 

 
3. Recunoaşte autorul scrierilor: 
 

Cuore, inimă de copil : ______________________ 
Pinocchio: ________________________________ 
Vrăjitorul din Oz:  __________________________ 
Domnul Goe; Vizită : ________________________ 
Ce te legeni... : _____________________________ 

 
4. Formulează enunţuri cu ortogramele şi cuvintele următoare:  

căi, că-i, cai, c-ai, deal, de-al. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Completează cu „ia“ sau „i-a“: 

_______ cartea;       _______ strigat;   _______ dulceaţă; 
_______ văzut;      _______ prânzul;   _______ admirat. 
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MATEMATICĂ 
 

1. Numere naturale 0 - 1000 
 

1. Scrieți din 4 în 4 numerele naturale de la 100 la 120. 
                             

 
2. Scrieți cinci numere naturale consecutive știind că al patrulea este 390. 
                             

 
3. Scrieți în ordine crescătoare numerele: 853,  213,  147,  532,  26,  471,  671,  901,  30,  411. 
                             

 
4. Scrieți vecinii următoarelor numere: 

   499    ;    500    ;    978    ; 
                        

   720    ;    601    ;    415    . 
 
5. Descoperiți regula de formare a șirului de numere și completați cu încă 6 numere: 
 a) 423 427 431                         

                            

 b) 405 400 395                         
                            

 c) 310 290 270                        . 
 
6. Descompuneți într-o sumă de sute, zeci și unități următoarele numere naturale, după 
modelul dat:  Model:  379 = 300 + 70 + 9. 
875 =    +   +  ;   744 =    +   +  ;   

                          

931 =    +   +  ;   998 =    +   +  ;   
                          

145 =    +   +  ;   479 =    +   +  .   
 
7. Comparați următoarele perechi de numere naturale scriind în casete semnul corespunzător 
„<“ , „>“ sau „=“. 
394  384 ;  510  509 ;  497  597 ;  978  879 ;  

                    

213  213 ;  749  743 ;  948  949 ;  342  279 .  
 
8. Scrieți toate numerele naturale care, puse în locul lui „a“ fac adevărate scrierile: 
a) 397 ≤ a < 408;                       b) 749 < a ≤ 755. 
                             

 
9. Scrie:  
a) cel mai mare număr natural de două cifre diferite;  
  

b) cel mai mic număr natural de trei cifre diferite;  
  

c) cel mai mare număr natural de trei cifre egale;  
  

d) cel mai mare număr natural de trei cifre diferite pare;  
  

e) cel mai mare număr natural de trei cifre diferite impare.   
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10. Scrie numerele naturale: 
a) mai mari ca 739 și cel mult egale cu 745; 
b) cel puțin egale cu 893 și mai mici decât 903; 
c) cel puțin egale cu 397 și cel mult egale cu 405. 
                             
                             
                             
 
11. Află cifrele care puse în locul literelor fac adevărate relațiile: 
a) 763 = 7ab ;     b) 663 < 63c ;     c) 88d  < 890;     d) 979 > 97x ;     e) 192 < 1 5y . 

                             
                             
 
12. Scrie numerele naturale de trei cifre care se pot forma folosind o singură dată cifrele:  
a) 3, 5, 9;         b) 0, 3, 7. 
                             
 
13. Scrie numărul de trei cifre în care cifra zecilor este 3, cifra unităților este dublul zecilor, 
iar a sutelor este triplul zecilor.    
 

14. Află numerele naturale cuprinse între 500 și 900 ale căror cifre să reprezinte numere 
consecutive, scrise în ordine crescătoare. 
                             
 
15. Calculează: 
 

525 + 
127 
 

 

475 + 
134 
 

 

789 + 
135 
 

 

931 + 
  49 
 

 

807 + 
249 
 

 

787 + 
139 
 

 

193 + 
639 
 

 

        
 

100 – 
  13 
 

 

100 – 
  86 
 

 

453 – 
127 
 

 

500 – 
137 
 

 

948 – 
352 
 

 

705 – 
 324 
 

 

803 – 
179 
 . 

 
16. Completează tabelele: 
 

a a + 120 a – 347  b 139 + b 750 – b 
347    125   
523    670   
749    750   
870    379   

 
17. Grupează convenabil termenii și apoi calculează, după model: 
 

 

59 + 142 + 41 + 191 + 158 + 319 = 900;

100 300 500

900

25 + 103 + 87 + 120 + 33 + 17 + 95 = 480.

120
120
120
480
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41. Anca are 789 lei, iar Alin cu 234 lei mai puțin. Fiecăruia i-au 
mai rămas câte 179 lei. Câți lei a cheltuit fiecare copil? 

                    
                    

 
42. Scrieți numărul 100 ca o sumă de doi termeni în care primul termen se împarte exact la 7, 
iar celălalt se împarte exact la 8. 

                             
 
 

43. Într-o clasă sunt 20 de fete și un anumit număr de băieți. Dacă numărul băieților ar fi de 4 
ori mai mare, atunci acesta ar fi egal cu numărul fetelor. Câți elevi sunt în clasă? 

                             
 
 

44. Cifra zecilor unui număr natural de două cifre este 7. Află cifra unităților astfel încât, 
împărțind acest număr la 6 să obții: 
a) cel mai mare rest posibil; 
b) cel mai mic rest posibil. 
                             
                             
 
 

45. Vârful Everest din munții din Himalaya are înălțimea cea mai 
mare de pe Terra și este exprimată în metri printr-un număr de 

forma aaba . Știind că numărul este mai mare decât 6000, iar a 
este dublul lui b, aflați înălțimea vârfului Everest. 

                             
                             
 
 

46. Care dintre numerele 9, 16, 1, 50, 81, 30 se poate scrie ca o înmulțire de 4 factori egali? 
                             
                             
 
 

47. Victor a cumpărat 7 pungi cu câte 6 bomboane fiecare. Oferă colegilor lui 
5 pungi. Câte bomboane îi mai rămân lui Victor? (rezolvă prin două moduri) 

                             
                             
 
 

48. Calculați suma tuturor numerelor naturale diferite de zero, care, împărțite la 8 dau câtul 
egal cu restul. 
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59. Aflați numerele naturale de forma ab  care au produsul cifrelor:  a) 12;    b) 24. 
                             
                             
 

60. Aflați numerele naturale de forma abc  care au produsul cifrelor: a) 18;   b) 36. 
                             
                             

 
61. Bunicul lui Radu are în curte 4 cățeluși, 8 găini, 3 gâște și un număr de 
iepurași. Câți iepurași sunt în curtea bunicului, dacă Radu numărând picioarele 
tuturor animăluțelor a găsit 50? 
                             
                             
 
 

Să ne amuzăm cu Gigel! 
 

 
☺☺☺☺  – Bine, domnule Gigel, mi-ai adus o scrisoare, dar nu văd nicio 
adresă pe plic! 

– O fi înăuntru doamnă. 
 
☺☺☺☺  – Gigele, de ce stă barza într-un picior? 
 – Fiindcă dacă-l ridică și pe celălalt cade. 

 
☺☺☺☺   Când era copil, Gigel a văzut două vaci, una alba și una neagră. 
El avu această reflecție genială: „Iată de unde am eu cafea cu lapte; 
vaca albă îmi dă lapte, iar cea neagră, cafeaua.“ 
 
☺☺☺☺  Gigel, în fața cascadei Niagara: 
      – Ce de apă se mai risipește de pomană! 
      Or fi lăsând-o să curgă și noaptea? 
 
☺☺☺☺  – Gigele, cum îndrăzneşti să scoţi viespea din supă cu degetele? 
 – Nu mi-e frică, domnule, fiindcă e moartă! 
 

☺☺☺☺  – Gigele, după ce cunoaștem vârsta unei găini? 
 – După dinți, doamna învățătoare. 
 

☺☺☺☺  – Bine, Gigele, nici nu dai bună ziua când mă vezi? 
 – Credeam că sunteți supărat, domnule doctor. 
 – De ce? 
 – Păi, dacă n-am mai fost bolnav de atâta vreme! 

 

 

SPITAL
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Să ne amuzăm cu Gigel! 
 
 
☺☺☺☺  Gigel, la angajare. Șeful îi spune: 
„Bine te iau, dar să știi un lucru, mie nu-mi place să fiu contrazis!“ 
– Ne vom înțelege de minune, pentru că nici mie nu-mi place, 

 răspunde Gigel. 
 
 

☺☺☺☺  – Gigele, care este după părerea ta animalul cel mai prost? 
– Gigel: Vițelul: pentru că mama sa este vacă, iar tatăl său este bou. 

 
 

☺☺☺☺  Gigel vine bătut măr la școală. 
Doamna învățătoare: Cine te-a bătut Gigel? 
Tata m-a bătut de două ori. De ce? Odată când a văzut carnetul de note, iar a doua oară 

când i-am spus: 
– Nu vezi că e carnetul tău. 

 
 

☺☺☺☺  Gigel către un doctor: 
– Sunteți de compătimit, totuși, dumneavoastră doctorii. Toată lumea vă înjură. 
– Da, e drept, avem mulți dușmani pe lumea asta. 
– Dar aveți și mai mulți pe lumea cealaltă! 

 
 

☺☺☺☺  – Gigele, după ce curăți ghetele, vezi de curăți și cartofii. 
– Da mămico. 
– După o jumătate de oră cartofii erau dați cu cremă. 

 
 

☺☺☺☺  Gigel, către colega lui de bancă: 
– Gicuța, dacă ghicești câte banane am în buzunar, ți le dau pe toate 6. 

 
 

☺☺☺☺  – Gigel m-a făcut imbecil bătrân! 
– N-are dreptate, ești încă tânăr! 

 
 

☺☺☺☺  Intră, Gigele, poarta e deschisă. 
– Dar câinele nu mușcă? 
– Asta vrem să vedem și noi: abia l-am cumpărat. 
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2. Plantele 
 
1. Numeşte plantele din imagini şi precizează părţile componente. 

 

 
  

2. Completează  propoziţiile  cu  partea componentă corespunzătoare:  
 

 

______________________  transportă apa şi substanţele hrănitoare. 

______________________    prepară hrana pentru plantă. 

______________________    fixează planta şi extrage apa cu substanţele hrănitoare. 

______________________    produce fructe şi seminţe. 

 
3. Grupează  plantele  după  zona în care trăiesc: 

 

porumbul,  molidul,  secara,  floarea de colţ,  salcâmul,  pinul 
 

Câmpie Munte 
  

  

  

 
4. Alege şi grupează plantele în funcţie de partea care se cosumă: 

 

morcov,  conopidă,  fasole,  ardei,  varză,  cartof,  mărar,  
ridiche,  praz,  vişin,  soc,  nucă 

 

Partea consumată Planta 

Fructul  

Floarea  

Sămânţa  

Rădăcina  

Tulpina  

Frunza  
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5. Taie răspunsurile greşite: 
 

a) Tipuri de plante:                  b)   Cereale:       
				 legume                                 � grâu 
				 cereale                                  � secară          
				 domestice                             �usturoi   
				 de cultură                             �ovăz   

 
c) Pomi fructiferi:                     d) Arbori: 





 gutui                                    ���� stejar 




 păr                                       ���� brad  




 fag                                       ���� carpen 




 cais                                      ���� frasin 

 
 

6. Scrie (A) dacă este adevărat şi (F) dacă este fals: 
 

���� Pentru a creşte, plantele au nevoie de aer, apă, lumină şi căldură. (       ) 
���� Plantele se înmulţesc prin seminţe. (      ) 
���� Fructele şi legumele se pot consuma proaspete sau conservate. (      ) 
���� Floarea-de-colţ  este o plantă protejată de lege. (      ) 
���� Tulpina este „bucătăria “ plantei. (      ) 
���� Plantele medicinale sunt cultivate de om. (      ) 
���� Lămâiul  şi   eucaliptul   nu  cresc  în  ţara  noastră. (      ) 
���� Pădurea este „ aurul verde“ şi împrospătează aerul. (      ) 

 
7. Subliniază denumirea plantelor care cresc în alte zone ale lumii: 

 

 portocal                      prun                           palmier 
 baobab                        alun                           ulm                               
 arbore de cafea           castan                        bananier      
 

8. Aranjează în ordine, etapele prin care trece o plantă în dezvoltarea sa: 
 

 se hrăneşte,  se înmulţeşte,  creşte şi se dezvoltă,  se naşte,  moare. 
 
 

a) __________________________________  

b) __________________________________ 

c) _____________________________ 

d) __________________________________ 

e) __________________________________ 

 
 
 

Ulei
UNT

Vitamina 
A

Calciu

Fier

Iod Vitamina 
C

Vitamina 
D

Vitamina 
B

SARE




