Dragi, copii, pentru a vă familiariza cu testele inițiale pe care le veți da pentru admiterea în
Centrul de Excelență, vă prezentăm mai jos un model, cu mențiunea că problemele vor fi adaptate
nivelului cognitiv al fiecărei vârste.
EVALUARE INIȚIALĂ
Nume/Prenume:
Clasa/Școala:
Durata : 40 min
Testul conține 10 itemi, care urmăresc caracteristici ale inteligenței verbale și matematice, precum și ale
potențialului creativ. Valoarea lor este orientativă.
Citiți cu atenție fiecare problemă, notând varianta pe care o considerați corectă. Ordinea rezolvării nu este
importantă.
Vă dorim succes!

1. Rezolvați raționamentul, alegând cuvântul potrivit : ”Glonțul este pentru pușcă la fel ca piatra
pentru………… ” : a) praștie , b) perete, c) tun, d) mașină, e) șosea ;
R : a) Praștie
2. Care dintre cifre nu face parte din serie ? 2-3-6-7-8-14-15-30
R: Opt (2+1=3, 3x2=6, 6+1=7, 7x2=14, 14+1=15, 15x2=30, deci 8 este intrusul)
3. Cu două zile înainte de ieri este a treia zi după sâmbătă. Ce zi este astăzi ? a) LUNI b) MARȚI

c)

MIERCURI d) JOI e) VINERI
R : e) Vineri ; Explicație : A treia zi după sâmbătă este marți, care este cu două zile înainte de ieri, care
înseamnă că este joi. Așadar, astăzi este vineri.
4. Care dintre cele cinci cuvinte nu se potrivește în șir ?

GRÂU, FIU, ORZ, OVĂZ, OREZ
R: Fiu
5. Dați cât mai multe răspunsuri la întrebarea : ”CE AR FI DACĂ AM PUTEA ZBURA CA PĂSĂRILE ?”
R:

Str. Dr. Ion Muneanu, Nr. 3,Giurgiu
Cod poștal, 080474
Tel: 0723 286 923
E-mail: excelentagr@gmail.com
Site: http://excelentagr.ro/

6. Ce îmbunătățiri ați dori să se aducă bicicletei ?
R:

7. Ce număr urmează în această serie ? 1, 3, 6, 10, 15… ? a) 8, b) 11, c) 24, d) 21, e) 27
R : d) 21 ( 3=1+2, 6=3+3, 10=6+4, 15=10+5, 21=15+6……)

8. Aranjând literele

ALIMON într-o anumită ordine, veți obține un cuvânt care semnifică :

a) O țară ; b) un oraș, c) un animal ; d) un fluviu ; e) o mare ;
R : b) un oraș (Milano)

9. Ce număr nu-și are locul în tabel ?
4
17
18
322

32
28
64
14

144
122
188
202

R : 17
Explicație : este singurul număr impar
10. Care din cele cinci ”figuri” se aseamnănă cel mai puțin cu celelalte ?

A, Z, V, N, E
R : A (are o suprafață închisă)

Vă mulțumim !
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