Data: ______________

Testare pentru admiterea
în clasa a II-a
la Liceul Teoretic Filadelfia
Suceava
VARIANTA I

Nume si prenume elev: ______________________
Şcoala de provenienţă:________________________
ADMIS/RESPINS /PUNCTAJ _________________
Prof. evaluator: _____________________________

Partea I
1. Citește textul!

A sosit vara, anotimpul care aduce în dar Ziua Copilului și vacanța.
Liza și Viorel își fac planuri de vacanță. Vor merge la mare, la
împreună cu părinții lor. Pe plaja fierbinte vor construi castele de
nisip și vor strânge scoici. Liza va lua lecții de înot, iar Viorel va
învăța să facă scufundări.
Vacanță dragă, toți copiii te așteaptă cu nerăbdare!
a) Alege varianta corectă de răspuns:
 Titlul textului poate fi:

a) Vara

b) Ziua copilului

c) Vine vacanța

b) 3 alineate

c) 4 alineate

b) 4 silabe

c) 3 silabe

 Textul are:

a) 7 alineate
 Cuvântul anotimpul are:

a) 5 silabe

b) Formulează răspunsuri la întrebări:


Unde merg Liza și Viorel în vacanță?



Ce va învăța Liza la mare?



Ce lecții va lua Viorel?

c) Alcătuiește o propoziție în care cuvântul mare să aibă alt sens decât cel din text.

2. Eu scriu una, tu scrii mai multe:

ceas

cireașă

minge

bunici,

3. Alintă cuvintele

carte

deget

perie

4. Copiii din imagini sunt în vacanță. Ce fac ei? Alcătuiți propoziții după imagini.

Partea a II-a
1. Calculează în scris și oral iar ursul polar vă va răsplăti cu o înghețată.

43 +
5

27 +
39

100 45

88 – 9 = _____
41 + 43 – 55 = _______________________
61 – 35 + 53= _______________________

2. Află ce peștișor va pescui fiecare pinguin.
Suma vecinilor
numărului 30

Suma nr. 34 și 23

________________

3.

Diferența nr.
69 si 35

________________

Ordonează crescător numerele:

________________

Ordonează descrescător numerele:

52, 37, 67, 25, 84, 46;

56, 69, 48, 84, 29, 75;

___, ___, ___, ___, ___, ___

___, ___, ___, ___, ___, ___

4. Rezolvă cerințele:

a) Mărește cu 38 diferența nr. 98 și 75.

_____________________

b) Micșorează cu 30 suma nr. 25 și 55.

_______________________

/

_________________________

/

_______________________

c) Din suma numerelor 52 şi 26 scădem diferenţa numerelor 65 şi 14.
_____________________

/

_________________________

/

_________________________

5. Problemă

La un concurs de înot participă 18 fete și cu 6 mai mulți băieți.
Câți copii participă la înot?
Rezolvare
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

R: _______________________________

