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Partea I
Azi am primit o scrisoare de la doi fraţi, Ana şi Mihai, care vor să ne poarte într-o
călătorie interesantă, o zi petrecută la bunici, în vacanţa de vară. Înainte de a porni în
aceasta aventură, să facem cunoştinţă.
1. Mihai are 7 ani, iar Ana 10 ani. Câţi ani au cei doi fraţi împreună?
a) 10;

b) 17;

c) 11;

d) 9;

e) 18.

2. Ei adoră să facă mişcare. Ana practică înotul şi baschetul. Mihai joacă şah şi fotbal.
Ce sport nu practică niciunul dintre fraţi?
a) înot;

b) baschet;

c) fotbal;

d) şah;

e) volei.

3. Cei doi iubesc foarte mult natura. În fiecare vacanţă se duc la bunici, la munte.
În curtea bunicilor trăiesc multe vieţuitoare.
Câte silabe are cuvântul care indică locul unde îşi petrec Mihai şi Ana vacanţa?
a) 2 silabe;

b) 4 silabe;

c) 3 silabe;

d) o silabă;

e) 5 silabe.

4. În curtea bunicilor sunt 2 brazi, 3 meri, 4 pruni, 5 gutui şi 1 cais. Câţi pomi
fructiferi sunt în curtea bunicilor?
a) 14;

b) 20;

c) 13;

d) 10;

e) 16.

Partea a II-a

1.

Bunicii au în ogradă 4 găini, 1 cocoş, 2 purcei,

o pisică şi un câine. Câte picioare au toate
animăluţele din ograda bunicilor?
a) 38;

b) 50;

c) 25;

d) 26;

e) 31.

2. În fiecare dimineaţă, bunica le pregăteşte clătite cu gem, lapte şi câte un ou fiert. Ce
nu mănâncă cei doi fraţi dimineaţa?
a) fructe;

b) ouă;

c) clătite;

d) gem ;

e) lapte.

3. După micul dejun, pornesc la plimbare prin pădure. Pe creanga unui copac au zărit
12 păsărele. Când s-au apropiat de copac, 2 perechi de păsări au zburat. Câte păsări au
rămas pe creanga copacului?
a) 10;

b) 12;

c) 8;

d) 7;

e) 11.

4. Dintr-un tufiş a apărut un iepure cu botul umed şi urechile ciulite. În urma lui au mai
apărut 3 iepuraşi. Din 5 salturi făcute de fiecare, aceştia au ajuns la următorul tufiş,
ascunzâdu-se de copii. De câte salturi a fost nevoie ca să ajungă ţoţi iepuraşii la adăpost,
în tufiş?
a) 20;

b) 30;

c) 15;

d) 40;

e) 25.

5. Mergând ei aşa, prin pădure, cei doi şi-au amintit ce au învăţat la şcoală. În pădurile
din ţara noastră trăiesc urşi, lupi, vulpi, veveriţe şi alte animale sălbatice. Ce animal
sălbatic nu trăieşte în pădurile din ţara noastră?
a) urs;

b) cangur;

c) lup;

d) vulpe;

e) veveriţa.

6. Povestind când unul, când celălalt, o mulţime de lucruri, au auzit o ciocănitoare care
curăţa copacii de insecte dăunătoare. Copiii au privit-o îndelung, cu admiraţie, pentru
fapta sa bună. Cuvântul ciocănitoare este format din multe litere. Mihai a numărat 11
litere, iar Ana a spus că sunt 13 litere. Care are dreptate?
a) Mihai;

b) Ana;

c) niciunul.

Partea a III-a
1.

Încântaţi de ceea ce au văzut, au auzit şi au simţit, ei au constatat că timpul a trecut

foarte repede. Trecuseră deja 4 ore de când se aflau în pădure.
Trebuie să se întoarcă acasă, unde îi aşteaptă bunica cu masa de prânz. La ce oră au
ajuns copiii acasă dacă au plecat la ora 8 dimineaţă, iar pe drum au făcut o oră
dus-întors?
a) 10;

b) 12;

c) 15;

d) 17;

e) 13.

În speranţa că v-a plăcut călătoria alături de cei doi amici, aceştia vă urează o zi
bună şi rezultate cât mai bune la concursul AMICII ISTEŢI !

