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Instrucţiuni generale
În acest test vei răspunde la întrebări din matematică și științe. Unele întrebări o să ţi se pară 
ușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și la 
cele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el. 
Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut. 

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur de 
răspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine și 
treci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un     primul  răspuns astfel: A. 
Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îți arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?

a 12

b 24

c 60

d 120

  E
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l 1
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Instrucţiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip de 
întrebări poți răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale la 
întrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică. 
Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematice 
în cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune că 
ești într-o țară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este citeț. Gândește-te cu atenţie 
la fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie 
răspunsul care ți se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.

Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtă 
pauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cum 
se vede mai jos. 

Ce determină steagul să fluture?

E
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m
p

lu
l 3
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Eroziunea (sfãrâmarea treptatã) pietrelor poate fi cauzatã atât de procese fizice,

cât ºi de procese chimice. Noteazã un proces fizic ºi un proces chimic. Explicã

cum fiecare dintre acestea poate produce eroziunea pietrelor.rocilor.

a rocilor
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Instrucţiuni generale
În acest test vei răspunde la întrebări din matematică și științe. Unele întrebări o să ţi se pară 
ușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și la 
cele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el. 
Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut. 

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur de 
răspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine și 
treci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un     primul  răspuns astfel: A. 
Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îți arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?
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b 24
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d 120
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Instrucţiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip de 
întrebări poți răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale la 
întrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică. 
Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematice 
în cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune că 
ești într-o țară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este citeț. Gândește-te cu atenţie 
la fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie 
răspunsul care ți se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.

Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtă 
pauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cum 
se vede mai jos. 

Ce determină steagul să fluture?
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Maria a participat la o cursã ciclistã în timpul cãrei a avut o panã de cauciuc.
Ea a reparat-o imediat ºi ºi-a continuat cursa.

Timp (minute)
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Cam cât timp i-a luat Mariei sã repare pana de cauciuc?

A     20 minute

B     30 minute

C     40 minute

D     70 minute
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Instrucţiuni generale
În acest test vei răspunde la întrebări din matematică și științe. Unele întrebări o să ţi se pară 
ușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și la 
cele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el. 
Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut. 

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur de 
răspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine și 
treci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un     primul  răspuns astfel: A. 
Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îți arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?
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b 24

c 60

d 120
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Instrucţiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip de 
întrebări poți răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale la 
întrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică. 
Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematice 
în cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune că 
ești într-o țară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este citeț. Gândește-te cu atenţie 
la fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie 
răspunsul care ți se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.

Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtă 
pauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cum 
se vede mai jos. 

Ce determină steagul să fluture?
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Instrucţiuni generale
În acest test vei răspunde la întrebări din matematică și științe. Unele întrebări o să ţi se pară 
ușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și la 
cele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el. 
Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut. 

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur de 
răspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine și 
treci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un     primul  răspuns astfel: A. 
Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îți arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?

a 12

b 24

c 60

d 120

  E
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l 1

Câte minute sunt într-o oră?
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Instrucţiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip de 
întrebări poți răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale la 
întrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică. 
Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematice 
în cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune că 
ești într-o țară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este citeț. Gândește-te cu atenţie 
la fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie 
răspunsul care ți se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.

Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtă 
pauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cum 
se vede mai jos. 

Ce determină steagul să fluture?
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Eroziunea (sfãrâmarea treptatã) pietrelor poate fi cauzatã atât de procese fizice,

cât ºi de procese chimice. Noteazã un proces fizic ºi un proces chimic. Explicã

cum fiecare dintre acestea poate produce eroziunea pietrelor.

a rocilor

rocilor.
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Instrucţiuni generale
În acest test vei răspunde la întrebări din matematică și științe. Unele întrebări o să ţi se pară 
ușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și la 
cele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el. 
Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut. 

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur de 
răspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine și 
treci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un     primul  răspuns astfel: A. 
Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îți arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?
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Instrucţiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip de 
întrebări poți răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale la 
întrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică. 
Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematice 
în cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune că 
ești într-o țară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este citeț. Gândește-te cu atenţie 
la fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie 
răspunsul care ți se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.

Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtă 
pauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cum 
se vede mai jos. 

Ce determină steagul să fluture?
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Eroziunea (sfãrâmarea treptatã) pietrelor poate fi cauzatã atât de procese fizice,

cât ºi de procese chimice. Noteazã un proces fizic ºi un proces chimic. Explicã

cum fiecare dintre acestea poate produce eroziunea pietrelor.rocilor.

a rocilor
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Instrucţiuni generale
În acest test vei răspunde la întrebări din matematică și științe. Unele întrebări o să ţi se pară 
ușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și la 
cele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el. 
Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut. 

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur de 
răspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine și 
treci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un     primul  răspuns astfel: A. 
Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îți arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?

a 12

b 24

c 60

d 120
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lu
l 1
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Instrucţiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip de 
întrebări poți răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale la 
întrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică. 
Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematice 
în cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune că 
ești într-o țară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este citeț. Gândește-te cu atenţie 
la fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie 
răspunsul care ți se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.

Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtă 
pauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cum 
se vede mai jos. 

Ce determină steagul să fluture?
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Instrucţiuni generale
În acest test vei răspunde la întrebări din matematică și științe. Unele întrebări o să ţi se pară 
ușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și la 
cele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el. 
Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut. 

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur de 
răspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine și 
treci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un     primul  răspuns astfel: A. 
Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îți arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?

a 12

b 24

c 60

d 120
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Instrucţiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip de 
întrebări poți răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale la 
întrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică. 
Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematice 
în cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune că 
ești într-o țară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este citeț. Gândește-te cu atenţie 
la fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie 
răspunsul care ți se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.

Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtă 
pauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cum 
se vede mai jos. 

Ce determină steagul să fluture?
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Eroziunea (sfãrâmarea treptatã) pietrelor poate fi cauzatã atât de procese fizice,

cât ºi de procese chimice. Noteazã un proces fizic ºi un proces chimic. Explicã

cum fiecare dintre acestea poate produce eroziunea pietrelor.rocilor.

a rocilor
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Instrucţiuni generale
În acest test vei răspunde la întrebări din matematică și științe. Unele întrebări o să ţi se pară 
ușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și la 
cele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el. 
Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut. 

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur de 
răspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine și 
treci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un     primul  răspuns astfel: A. 
Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îți arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?
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b 24

c 60

d 120
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Instrucţiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip de 
întrebări poți răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale la 
întrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică. 
Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematice 
în cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune că 
ești într-o țară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este citeț. Gândește-te cu atenţie 
la fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie 
răspunsul care ți se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.

Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtă 
pauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cum 
se vede mai jos. 

Ce determină steagul să fluture?
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Maria a participat la o cursã ciclistã în timpul cãrei a avut o panã de cauciuc.
Ea a reparat-o imediat ºi ºi-a continuat cursa.
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Cam cât timp i-a luat Mariei sã repare pana de cauciuc?

A     20 minute

B     30 minute

C     40 minute

D     70 minute
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Instrucţiuni generale
În acest test vei răspunde la întrebări din matematică și științe. Unele întrebări o să ţi se pară 
ușoare, iar altele mai dificile. Încearcă să răspunzi la toate întrebările, atât la cele dificile, cât și la 
cele ușoare.

Pentru unele întrebări, alege răspunsul pe care-l consideri corect și umple cercul de lângă el. 
Exemplul 1 arată o astfel de întrebare, cu cercul de lângă răspunsul corect umplut. 

A fost umplut cercul cu litera „C”, pentru că o oră are 60 de minute. Dacă nu ești sigur de 
răspunsul la o întrebare, umple cercul de lângă răspunsul care crezi că s-ar potrivi cel mai bine și 
treci la întrebarea următoare.

Dacă te hotărăști să schimbi răspunsul la o întrebare, taie cu un     primul  răspuns astfel: A. 
Apoi, umple cercul din dreptul noului tău răspuns. Exemplul 2 îți arată cum să faci acest lucru.

Câte minute sunt într-o oră?

a 12

b 24

c 60

d 120
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Instrucţiuni generale (continuare)

Pentru unele întrebări, trebuie să scrii răspunsul tău în spaţiul de sub întrebare. La acest tip de 
întrebări poți răspunde prin cuvinte, desene sau numere. Exemplul 3 arată o astfel de întrebare.

În unele cazuri, pentru a primi punctaj maxim, va trebui să explici răspunsurile tale la 
întrebările de știinţă, sau să arăţi cum ai ajuns la rezultat pentru întrebările de matematică. 
Încearcă să scrii răspunsurile și calculele cât mai îngrijit posibil și scrie răspunsurile matematice 
în cea mai simplă formă posibilă. Pentru problemele din test care includ bani, se presupune că 
ești într-o țară unde moneda utilizată este „Zed”, așa cum este leul în România.

Când ţi se cere să scrii răspunsul, asigură-te că scrisul tău este citeț. Gândește-te cu atenţie 
la fiecare întrebare și răspunde cât mai complet posibil. Dacă nu ești sigur de răspuns, scrie 
răspunsul care ți se pare cel mai bun și treci la întrebarea următoare.

Ai 36 de minute pentru a rezolva prima parte a caietului de test. După aceasta, vei avea o scurtă 
pauză. După pauză vei lucra încă 36 de minute la partea a doua.

Nu ai voie să utilizezi calculatorul în timpul testului.

În grădina lui John există un steag. Uneori atârnă, iar alteori flutură, așa cum 
se vede mai jos. 

Ce determină steagul să fluture?
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