
 

MODELUL 1 DE SUBIECT 

TESTARE DE SELECŢIE PENTRU  CLASA A V-A 

                  

                                          LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ 

                                                      

                                                    AN ŞCOLAR 2020 - 2021              

                                            

 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi apoi scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă:      

 

„Băiatul se numea Bănică, iar căţelul, pentru că fusese prins de două ori cu botul 

într-o cratiţă, primise porecla Tocănel. 

Era în februarie, ninsese o zi şi o noapte – acum zăpezile acopereau geamul până 

la două palme de marginea de sus a cercevelelor – şi ei şedeau în odaie. Bănică în pat, 

iar Tocănel lângă uşă, vârât într-un ciorap de lână, căruia băiatul îi deşirase laba, 

transformându-l astfel într-un costum, pe care căţelul îl privea cu mândrie ori de câte ori 

ieşea afară în aer. Soba frigea – ardeau în ea lemne de brad cu miros de cetină – şi 

undeva, într-o spărtură a peretelui, cânta un greier, parcă bătându-şi joc de vântul care 

gonea pe sub streşini, răsucind zăpada şi aruncând-o peste coama salcâmilor.” 

(Fănuş Neagu – Târziu, când zăpezile sunt albastre) 

 

 

1. Arată, în enunţ, când şi unde se petrece acţiunea.                               20 p. 

2. Scoate ideea principală din al doilea paragraf al textului.                   20 p. 

3. Alege varianta corectă de enunţ:                                                          10 p. 

a) Tocănel era în pat, iar Bănică stătea lângă uşă. 

b) În sobă ardeau lemne de fag cu miros de frunze ude. 

c) Căţelul stătea într-un ciorap de lână cu laba deşirată. 

4. Transcrie, din text, un pronume personal şi un numeral.                      20 p. 

5. Identifică enunţul în care există pronume personal:                              

a) Tocănel a fost prins cu botul într-o cratiţă. 

b) Vântul răsucea zăpada, aruncând-o peste coama salcâmilor.    10 p. 

6. Dă sinonimele (cuvintele cu sens asemănător) pentru cuvintele subliniate din text.  

                                                                                                                       10 p.                                  

 

 

 

Timp de lucru: 20 de minute. Din oficiu se acordă 10 puncte. Total: 100 de puncte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   BAREM DE CORECTURE ŞI NOTARE 

                

                            MODEL DE SUBIECT PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE  

                                                       ÎN CLASA A V-A 

                                                 AN ŞCOLAR 2020 - 2021      

 

 

1. Precizarea timpului şi a spaţiului în care se petrece acţiunea: 2 x 10 p. = 20 p. 

 

2. Scrierea corectă a ideii principale din al doilea alineat:  20  p. / Scrierea  ideii 

principale din al doilea alineat, cu greşeli de scriere sau de exprimare: 15p. /  Încercare de 

scriere a ideii principale cerute: 10 p. 

 

3. Precizarea variantei corecte:  10 p. 

 

4. Transcrierea corectă a părţilor de vorbire cerute: 2 x 10 p.  = 20 p. 

 

5. Precizarea variantei corecte:  10 p. 

 

6. Precizarea corectă a sinonimelor:  5 x 2 p. = 10 p. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Totalul este de 100 de puncte. 

 

                                                                                                



MODELUL 2 DE SUBIECT  

 TESTARE DE SELECȚIE PENTRU CLASA A V-A 

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Citește cu atenție textul și rezolvă cerințele pe foaia de examen: 

,,Cică nu departe de casa caprei cu trei iezi își avea casa un ied cu trei capre. Era un ied ca 

toți iezii: nici mai mare, nici mai mic, nici mai frumos, nici mai urât. Numai că el în loc de o capră 

avea trei: o capră-mamă, o mătușă-capră și o capră-bunică. Grozav de bine o ducea iedul! 

Dimineața, nici nu apuca bine iedul să deschidă ochii, că și începea să poruncească: 

-Capră-mamă, îmbracă-mă, nu pot singur! 

Capra-mamă se apleca să îi caute opincile sub pat și straiele după cuptor. Când se vedea 

îmbrăcat, iedul poruncea: 

- Mătușă-capră, dă-mi mâncare! 

Mătușa -capră se repezea la bucătărie, turna lapte în ulcică și într-o strachină mămăliguță, 

apoi le aducea la patul iedului și le îndesa în gura acestuia.  

Capra-bunică începu să se îngrijoreze...” 

(după ,,Iedul cu trei capre”, de Octav Pancu-Iași) 

Subiectul I (40 p.) 

1. Scrie sinonimele cuvintelor subliniate în text. (4p. x 2 = 8p.) 

2. Scrie câte un enunț în care să folosești cuvintele numai și nu mai. (4p. x 2 = 8p.) 

3. Scrie un enunț în care cuvântul ,,se repezea” să aibă alt sens decât cel din text. ( 8p.) 

4. Transcrie din text un substantiv, un adjectiv, un verb și un pronume. (2p. x 4 = 8 p.) 

5. Identifică enunțul scris corect: (8p.) 

a) Este acasă decât iedul. 

b) Acesta este personajul care l-am descris în compunere. 

c) I-am reproșat acest lucru iedului celui leneș. 

 

Subiectul al II-lea (50p.) 

6. Explică de ce crezi că bunica începe să se îngrijoreze. ( 20 p.) 

7. Imaginează-ți că ești capra-bunică și că stai de vorbă cu iedul. Scrie, sub forma unei 

replici, sfatul pe care i l-ai da iedului. (30p.) 

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru: 20 de minute 


