EXAMEN DE ADMITERE****
Clasa a V-a
SUBIECTE
VARIANTA 1
I.Citeşte cu atenţie textul următor:
“Mergeam pe jos, pierduţi, ca într-un ocean, între cer şi pământ. Calul ne urma, tuşind.
- Dacă n-ai fi vrut să vii cu mine, n-aş fi plecat pentru nimic în lume…
Fu primul cuvânt pe care tata mi-l adresă deodată, în plină singurătate. Nu-l voi uita până la
moarte. M-a urmărit de-atunci, şi mă va urmări cât voi trăi. Răspunzător de această aventură
eram, deci, eu, un băiat de paisprezece ani.
Dacă n-aş fi vrut… Dar ar fi fost oare cu putinţă?
Fără să-i răspund tatii – care de altfel mi se adresase într-o doară – trecui înapoia căruţii, de
unde văzui pe sub ea copitele calului înfundându-se în pământul nisipos (…). Privelişte de-o
clipă. Îndată mă simţii ca trăsnit: soarele se ivise brusc şi arunca asupra singurătăţii noastre
valuri de raze orbitoare. Miile de ciulini ursuzi se împodobiră cu diamante violacee; îmi venea
să le ating cu degetul sau să le culeg cu vârful limbii, în timp ce tata şi căruţa se depărtau uşor,
cu spatele spre răsărit.”
(Panait Istrati – “Ciulinii Bărăganului”)
Cerinţe:
1.Explică rolul semnelor de punctuaţie din fragmentul: “- Dacă n-ai fi vrut să vii cu mine, n-aş
fi plecat pentru nimic în lume…” (6 puncte)
2.Extrage din text două cuvinte bisilabice şi două cuvinte trisilabice. (4 puncte)
3.Identifică două sinonime în textul dat. (6 puncte)
4.Indică patru termeni din familia lexicală a cuvântului pământ. (4 puncte)
5.Analizează morfologic şi sintactic cuvintele subliniate din structura: “soarele se ivise brusc şi
arunca asupra singurătăţii noastre valuri de raze orbitoare.”(10 puncte)
6.Alcătuieşte două propoziţii în care cuvintele cer şi vii să aibă alte sensuri decât cele din text.(8
puncte)
7.Precizează numărul propoziţiilor din fraza: “Fu primul cuvânt pe care tata mi-l adresă
deodată, în plină singurătate.”(10 puncte)
8.Realizează schema liniară a următoarei propoziţii: „Miile de ciulini ursuzi se împodobiră cu
diamante violacee.”(12 puncte)
9. Scrie o compunere cu titlul Tatăl meu – model de viaţă, în care să utilizezi descrierea şi
naraţiunea. (30 de puncte)
Notă: Din oficiu se acordă 10 puncte.

VARIANTA 2
Citeşte cu atenţie textul:
„Familia se întorcea de la mare. Maşina rula molcom pe şosea, trecând prin sate adormite în
soarele amiezii. Radu dormita şi el, moleşit de căldură. Deodată, se învioră. În faţa unei curţi, aliniaţi
de-a lungul gardului, zâmbeau trecătorilor mulţi pitici de ghips, foarte coloraţi, de toate mărimile.
- Tati, mami, uite! Pitici de grădină! Hai să cumpărăm şi noi!...
- Bine, să mergem să-i vedem, hotărăsc părinţii.
Băiatul îşi alege un pitic nici prea mare, nici prea mic, cu barba albă, obrajii bucălaţi, tichie roşie
şi pantaloni verzi. Cu bluza galbenă, arată ca un papagal, dar Radu e mulţumit. În maşină, piticul stă în
spate, lângă băiat, care îl aşază aşa încât să privească şi el pe fereastră.
Spre sfârşitul amiezii, familia ajunge acasă, în orăşelul de sub dealuri. Părinţii descarcă bagajele,
iar Radu aleargă să-şi instaleze noul prieten în grădină. Unde să-l pună ? La soare, sau la umbră? Lângă
gard, să poată privi spre stradă, sau mai lângă peretele casei? După ce chibzuieşte bine, îi alege un loc
bun, aşa ca să-l poată vedea de la fereastra camerei lui.”
(Ada Herescu, Piticul din grădină)
Cerinţe:
1. Desparte în silabe cuvintele: amiezii, aliniaţi,obrajii, tichie, fereastră
2. Precizează câte litere şi câte sunete conţine fiecare cuvânt: întorcea, pitici, ghips, tichie,
chibzuieşte
3. Formează familia de cuvinte a substantivului oraş (cinci termeni)
4. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: molcom, moleşit, a zâmbi, a alege, a chibzui
Selectează din text un cuvânt care poate avea două sensuri diferite. Construieşte câte un enunţ
pentru fiecare dintre ele, precizând partea de vorbire.
5. Explică folosirea liniilor de dialog în textul dat
6. Extrage din text:
– un substantiv cu funcţia sintactică de subiect
– un verb la trecut cu funcţia de predicat verbal
– un pronume personal cu funcţia de complement
- un substantiv cu funcţia de atribut
- un adjectiv cu funcţia de atribut
8. Construieşte o propoziţie după următoarea schemă: C
+ A
+S
+ PV
+ C
subst. adj.

subst. vb. pred.

pron.

9. Formulează în 3-5 rânduri o părere personală despre Radu.
10. Imaginează-ţi că piticul de grădină este vrăjit. Noaptea poate vorbi şi se poate deplasa.
Într-o compunere de 15-20 de rânduri povesteşte o întâmplare în care personajul
principal să fie piticul.Vei folosi naraţiunea şi dialogul (nu mai mult de patru replici).

VARIANTA 3

Citeşte cu atenţie textul:
„În fiecare după-amiază, când se întorceau de la şcoală, copiii se duceau să se joace în grădina Uriaşului.
Era o grădină mare şi frumoasă, cu iarbă verde şi moale. În ea răsăreau din loc în loc flori încântătoare ca nişte stele; mai erau şi doisprezece piersici pe crengile cărora primăvara se desfăceau flori fragile
roz sau de culoarea perlei, iar toamna dădeau rod bogat. Păsărelele se aşezau pe crengi şi cântau atât de
melodios că toţi copiii se opreau din joc şi le ascultau.
Ce fericiţi suntem aici! îşi spuneau ei.
Într-o bună zi, însă, Uriaşul se întoarse. Fusese în vizită la prietenul lui,căpcăunul din Cornwall, unde
rămăsese vreo şapte ani. După cei şapte ani, îi spuse ce se spune în astfel de ocazii, pentru că nu era iscusit la
conversaţii, şi hotărî să se întoarcă la castelul lui. Când se întoarse, îi văzu pe copii jucându-se în grădină.”
( Oscar Wilde, Uriaşul
egoist )

Cerinţe:
1.Precizează câte litere şi câte sunete conţine fiecare cuvânt: duceau, crengile,piersici,fragile,fericiţi
- 5 puncte
2.Explică utilizarea semnelor de punctuaţie în propoziţia: - Ce fericiţi suntem aici!
- 6 puncte
3.Formează familia de cuvinte a substantivului şcoală (din cinci termeni)
- 5 puncte
4.Alcătuieşte câte o propoziţie pentru ortogramele: mai / m-ai şi cei /ce-i
- 4 puncte
5.Scrie câte un antonim pentru cuvintele: moale, se desfăceau, fericiţi, iscusit, fragile
- 5 puncte
6.Construieşte trei propoziţii în care verbul a fi să se afle la cele trei timpuri; vei folosi persoana a II-a plural .
– 7 puncte
7.Selectează din text: - un substantiv cu funcţia de subiect
- un verb predicativ cu funcţia de predicat verbal
- un pronume personal cu funcţia de complement
- un adjectiv cu funcţia de atribut
- verbul a fi cu funcţia de predicat verbal
- 10 puncte
8.Construieşte o propoziţie după următoarea schemă: PV + C + A + S + A
- 15 puncte
9.Explică în cuvintele tale impresia pe care ţi-a lăsat-o grădina Uriaşului
- 8 puncte
10.Scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să-ţi imaginezi întâlnirea dintre copii şi Uriaş.Vei folosi
naraţiunea şi dialogul (cel mult patru replici).
– 25 puncte

Test de verificare a competenţelor de limba şi literatura română

pentru admiterea în clasa a V-a (2019)
VARIANTA 4



Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru :50 de minute.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total:100 de puncte

Subiectul I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul pentru a putea răspunde la cerinţele de mai jos:
“Când Dumnezeu a creat lumea, întâi a făcut munţii înalţi, pădurile de brazi şi mările
întinse şi scânteietoare. Apoi a plăsmuit animalele şi, la urmă, l-a făcut pe om din lut. Mulţumit de
munca lui, Dumnezeu a coborât într-o zi pe pământ împreună cu Sfântul Petru, să-şi admire creaţia.
Au colindat ei cât au colindat prin lume, şi-au bucurat privirile, dar ceva nu le dădea pace. Oricât ar
fi fost de frumoasă lumea, totul era încremenit. Apele stăteau nemişcate ca nişte oglinzi, frunzele nu
foşneau, florile nu se unduiau. Toate parcă erau amorţite şi lipsite de viaţă.
Dumnezeu a căzut pe gânduri, apoi i-a spus Sfântului Petru:
-E frumos tot ce am creat, dar ne trebuie ceva care să le pună pe toate în mişcare. Avem
nevoie de vânt!
Şi-aşa a creat Dumnezeu vântul.
Pentru că era primăvară, vântul atingea lin fiecare frunză şi fiecare petală de floare.
Mările şi oceanele se unduiau în valuri mici şi se loveau de ţărm în murmur gingaş. Apoi a venit vara,
iar vântul, mai sprinten şi dornic să afle toate tainele lumii, a început să alerge plin de viaţă. Când a
sosit toamna cea ploioasă şi tristă, vântul s-a supărat şi a început să lovească mânios crengile
copacilor, împrăştiind pretutindeni frunzele ruginii.
Într-o dimineaţă, vântul a descoperit că lumea era albă şi rece: se făcuse iarnă! Câmpurile
se odihneau sub plapuma de zăpadă, iar animalele se ascunseseră în vizuini. Vântul se simţea atât de
singur, încât s-a repezit peste satele şi oraşele lumii izbind porţile şi ferestrele şi alungând oamenii în
locuinţele lor. De atunci, în fiecare an, primăvara vântul adie, vara e jucăuş, toamna se întristează,
iar iarna urlă furios.”
(Legenda
vântului)
Cerinţe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selectează câte un cuvânt/fragment de text care să indice locul,respectiv timpul desfăşurării
acţiunii.(6p.)
Transcrie într-un enunţ motivul pentru care vântul” s-a repezit peste satele şi oraşele lumii”. (10 p.)
Extrage din textul dat o imagine statică şi una dinamică. (8p.)
Explică utilizarea cratimei în enunţul “să-şi admire creaţia”.(6p.)
Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător cu:sprinten, a descoperit. (8 p.)
Identifică şi transcrie o propoziţie simplă din secvenţa “Apele stăteau nemişcate ca nişte oglinzi,
frunzele nu foşneau, florile nu se unduiau.”.(4p.)
Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul lumea din primul paragraf să fie folosit ca altă parte de
propoziţie decât cea din text, pe care o vei preciza.(6p.)
Analizează cuvintele scrise boldat din al cincilea alineat al textului suport :primăvară, tristă,
s-a supărat, notând şi partea de propoziţie.(12p.)

Subiectul II (30 de puncte)
Valorificând mesajul textului dat, scrie o compunere narativă de minimum 12 rânduri despre
un fenomen al naturii îndrăgit de tine, care îţi povesteşte aventurile sale. În compunerea ta, vei insera
şi trei expresii extrase din textul dat “nemişcate ca nişte oglinzi”,”murmur gingaş”, “lumea albă şi
rece”, pe care le vei sublinia.
-

Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere:
propunerea unui titlu sugestiv;(4p.)
îmbinarea povestirii cu descrierea şi dialogul;(6p.)
inserarea şi sublinierea expresiilor date;(5p.)
respectarea părţilor unei compuneri;(5p.)
dezvoltarea temei într-un mod creativ şi original;(7p.)
respectarea normelor de ortografie, punctuaţie şi aranjare în pagină.(3p.)

TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR LA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ




VARIANTA NR.5
Toate subiectele sunt obligatorii
Se acordă 10 puncte din oficiu

-2019 -

Subiectul I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul pentru a putea răspunde la cerinţele de mai jos:
„Ascunsă sub pătură, Sophie aştepta.
După un minut sau mai bine, ridică unul dintre colţurile păturii şi aruncă o privire în cameră.
Pentru a doua oară în noaptea aceea, sângele îi îngheţă în vine şi vru să ţipe, dar niciun sunet
nu-i ieşi din gură. Acolo,la geam, intre draperiile date la o parte, era acea faţă uriaşă, palidă şi plină de
riduri a PERSOANEI URIAŞE, holbându-se înăuntru. Ochii negri, scânteietori fixau patul lui Sophie.
În clipa următoare, o mână gigantică cu degete lungi şi albe intră şerpuind prin fereastră. Aceasta
fu urmată de-un braţ de grosimea unui trunchi de copac, iar braţul, mâna, degetele străbăteau camera,
îndreptându-se spre patul lui Sophie.[…]
Vă puteţi imagina un lucru mai înspăimântător care să vi se întâmple în toiul nopţii? S-auzim!
Şi mai îngrozitor era faptul că Sophie era perfect conştientă de ce i se întâmpla, deşi nu putea
vedea nimic. Ştia că un monstru (sau un uriaş) cu o faţă gigantică, lunguiaţă, palidă şi ridată şi cu nişte
ochi ameninţători o smulsese din pat în toiul orei fantomelor, iar acum o scotea din cameră, înfăşurată
într-o pătură.
Iată ce urmă. După ce uriaşul o scoase pe Sophie din dormitor, aranjă pătura în aşa fel înct să
poată apuca deodată toate cele patru colţuri cu una dintre cele patru mâini gigantice, fetiţa fiind prinsă
înăuntru fără putinţă de scăpare. Cu cealaltă mână apucă valiza şi obiectul care semăna cu o trâmbiţă
lungă şi-şi luă tălpăşiţa.[…]
Văzu casele din sat dispărând în grabă de-o parte şi de alta. Uriaşul alerga în jos pe Strada
Mare. Fugea atât de repede, încât mantia sa neagră flutura în urma lui ca aripile unei păsări.”
(„Marele uriaş prietenos”, Roald Dahl)
Cerinţe
1. Explică, în 2-4 rânduri, semnificaţia fragmentului „sângele îi îngheţă în vine şi vru să ţipe, dar
niciun sunet nu-i ieşi din gură.” (8p.)
2. Notează 4 idei principale, corespunzătoare fragmentului dat. (12p.)
3. Extrage din al doilea paragraf un cuvânt monosilabic şi un cuvânt bisilabic. (4p.)
4. Scrie un enunţ cu orograma „l-a”. (4p.)
5. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul lungi să fie utilizat accentuat diferit de cel din text („o
mână gigantică cu degete lungi”). (4p.)
6. Precizează câte un cuvânt cu sens asemănător cu următoarele cuvinte scrise boldat în textulsuport: înspăimântător,să se întâmple, îşi luă tălpăşiţa, în grabă. (8p.)
7. Scrie un enunţ în care cuvântul braţ să fie folosit cu alt sens decât cel din al patrulea paragraf.
(4p.)
8. Notează numărul de propoziţii din structura „Aceasta fu urmată de-un braţ de grosimea unui
trunchi de copac, iar braţul, mâna, degetele străbăteau camera, îndreptându-se spre patul lui
Sophie.”. (4p.)
9. Analizează cuvintele subliniate în text:Sophie,ridică,uriaşă,patru. (12p.)
Subiectul II (30 de puncte)
Opera „Marele uriaş prietenos”, a lui Roald Dahl, publicată iniţial în 1982 si ecranizată de
Steven Spielberg în 2016, surprinde întâmplările prin care trece Sophie, o fetiţă de la orfelinat, după
ce a fost răpită de uriaşul Mup şi dusă pe Tărâmul Uriaşilor. Creează propria poveste şi relatează,
în minimum 12 rânduri, o continuare a fragmentului dat.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere:
utilizarea naraţiunii şi descrierii; (6p.)
respectarea logicii textului; (6p.)
viziunea originală asupra temei propuse; (6p.)
evidenţierea celor trei părţi ale unei compuneri; (6p.)
respectarea normelor de ortografie, punctuaţie şi de aranjare în pagină. (6p.)

