
MODEL DE SUBIECT PENTRU 

TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A V-A 

   LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:  

 

Astăzi plec în tabără şi nu mai pot de bucurie! Singura problemă e că mama şi tata par cam 

trişti; mai mult ca sigur pentru că nu sunt obişnuiţi să fie singuri în concediu.  

Mama m-a ajutat să-mi fac bagajul şi, uite-aşa, geamantanul s-a umplut de cămăşi cu 

mânecă scurtă, pantaloni scurţi, espadrile, maşinuţe, prosoape, locomotive de la trenuleţul electric, 

ouă fierte, banane, sendvişuri cu salam şi cu brânză, plasa de prins creveţi, puloverul cu mânecă 

lungă, şosete şi bile. Ca să le iau pe toate, a trebuit să le mai punem în câteva bagaje mai mici pentru 

că geamantanul nu era atât de mare, dar mă descurc, o să fie bine. 

 (René Goscinny, Jean -Jacques Sempé, Micuţul Nicolas în vacanţă)   

A. Înţelegerea textului (21 puncte) 

1. Numeşte, într-un enunţ, motivul bucuriei personajului din fragmentul dat.............7 puncte 

2. Formulează, într-o propoziţie dezvoltată, ideea principală a textului citat..................................7 

puncte 

3. Transcrie un fragment în care apar două trăsături ale unuia dintre personajele prezente în text. 

 7 puncte 

B. Limbă şi comunicare (30 puncte)  

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu înţeles asemănător) potrivit pentru sensurile pe care le au în text 

cuvintele: să punem, problemă, mare …………...............................................................6 puncte 

2. Precizează câte un antonim (cuvânt cu înţeles opus) potrivit pentru cuvintele: devreme  şi supăraţi. 

3 .Transcrie  un subiect exprimat printr-un substantiv comun și un predicat exprimat printr-un verb la 

timpul trecut. …………......................................................................................................6 puncte 

4. Alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în care substantivul comun concediu să fie  atribut.  6 puncte 

5. Identifică un subiect multiplu și un complement exprimat prin pronume. ………. ……. 6 puncte 

 

 C. Ortografie şi punctuaţie (19 puncte)  

 7. Rescrie enunţurile de mai jos, corectând toate greşelile, indiferent de natura lor: 

Plăcerea de al întreba cor veni  că n-or venii, a avuto bunica de-dimineață, dea vorbit într-una în 

cât neam supărat cu toții și-am lăsat-o singură. 

II.Scriere creativă (20 de puncte) 

Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să povestești o întâmplare petrecută în 

timpul unei călătorii la munte/mare. 

În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:  

- precizarea timpului și a locului acțiunii; ……………………….....................................  4  puncte  

- înlănțuirea logică a ideilor ………………………………………………………………...4 puncte 

- respectarea structurii specifice unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere). …….4 puncte 

- respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie;......................................................4 puncte 

- aspectul lucrării (aşezare în pagină, grafie)....................................................................2 puncte 

- încadrarea în limita de rânduri........................................................................................2 puncte 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj: 100 de puncte 

Timp de lucru: 45 de minute 

 



BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

· Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 

maxim corespunzător. 

· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obţinut pentru lucrare. 

 

A. Înţelegerea textului ( 21 puncte) 

1. numirea, într-un enunţ, a motivul bucuriei personajului din fragmentul dat.............7 puncte   

2. formularea corectă, într-o propoziţie dezvoltată, a ideii principale a textului citat......7 puncte 

    formularea ezitantă, lacunară într-o propoziţie simplă...............................................3 puncte 

3  transcrierea  a două trăsături ale unuia dintre personajele prezente în text.................5 puncte 

 - transcrierea  unei  trăsături ale unuia dintre personajele prezente în text....................3,5 puncte 

 

B. Limbă şi comunicare (30 puncte)  

1.  câte 2 puncte  pentru fiecare sinonim potrivit sensurilor din text ale cuvintelor date. 

                 2p x3 = 6 puncte 

2. precizarea câte unui antonim potrivit pentru cuvintele date: devreme  şi supăraţi. 3px2= 6 puncte 

 

 

3. câte 3 puncte pentru transcrierea din text a oricărui  subiect exprimat printr-un substantiv comun şi  

a oricărui  predicat exprimat printr-un verb la timpul trecut   ....................................... 2p x3 = 6 puncte 

4. alcătuirea corectă a unei propoziţii dezvoltate, cu substantivului comun concediu, cu rol de 

atribut...............................................................................................................................6 puncte  

5. identificarea corectă a  unui subiect multiplu și a unui complement exprimat prin pronume.  

      6 puncte 

 

C. Ortografie şi punctuaţie (19 puncte)  

 7.  rescrierea corectă a enunţului................................................................................19 puncte 

      

II. Scriere creativă (20 de puncte) 

- precizarea timpului și a locului acțiunii; ……………………….......................  4  puncte (2px2)  

- înlănțuirea logică a ideilor ………………………………………………………………...4 puncte 

- respectarea structurii specifice unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere). …….4 puncte 

- respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie; (0-1 greșeli: 4 puncte; 2 greșeli: 3 puncte; peste 

4 greșeli: 0 puncte) ………………………………………….…………….......................  4  puncte 

- aspectul lucrării (aşezare în pagină, grafie)....................................................................2 puncte 

- încadrarea în limita de rânduri........................................................................................2 puncte 

 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj: 100 de puncte 

Timp de lucru: 45 de minute 


