
MODEL DE SUBIECT PENTRU 

TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII LA CLASA a V-a 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor de la subiectele I şi II : 

 

 ,,…Se făcuse noaptea neagră ca iadul, când zmeul se năpusti năprasnic în urma fugarilor. Fugea calul 

lui Făt-Frumos ca vântul, dar zmeul s-apropia ca gândul şi Făt-Frumos simţea în spate … 

Dănuţ  deschise ochii, c-un fior în spate . […] 

Dănuţ se putea preface în oricine, şi-n orice:putea fi orcând, oriunde. N-avea decât  

să-nchidă ochii… Să fi vrut el, cât rău n-ar fi putut face!. Noroc că era milos![…]Nimeni nu bănuia 

tainele lui Dănuţ, nici doctorul care-l ştia pe de rost înlăuntru şi-n afară. Sub pleoapele lui Dănuţ,  în adâncul 

lor, de acolo de unde vin lacrimile, se ascundea ceva, ca un somn de visuri; cum închidea ochii era mai mare 

peste toţi, chiar peste tata şi mama. Pe mama o făcea împărăteasă, pe tata ori general, ori sfetnic, pe Olguţa 

ori copil de casă, ori o trimitea la bucătărie.” 

 

        (Ionel Teodoreanu, La Medeleni) 

 

I. Înţelegerea textului  (30 de puncte) 
1. Precizează, într-un enunţ, care este secretul lui Dănuţ. 10 puncte 

2. Formulează, într-o propoziţie dezvoltată, ideea principală a textului citat. 10 puncte 

3. Menţionează două trăsături ale personajului Dănuţ, aşa cum se desprind din fragmentul 

dat. 10 puncte 

  

 

II. Limbă şi comunicare  (30 de puncte) 
1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu înţeles asemănător) potrivit pentru sensul din text  al 

cuvintelor : se năpusti, năprasnic şi sfetnic. 5 puncte 

2. Alcătuieşte două propoziţii cu formele diferite de plural ale substantivului timp. 5 puncte 

3. Scrie două enunţuri în care cuvântul o să apară cu valori morfologice (părţi de vorbire) 

diferite, precizându-le. 5 puncte 

3. Extrage predicatele din fragmentul subliniat în text 5 puncte 

4. Identifică, în text, două atribute exprimate prin părţi de vorbire diferite. 5 puncte 

5. Rescrie enunţul de mai jos, corectând toate greşelile, indiferent de natura lor: 

Cinear fii putut  să ne spune ce era de făcut întro situaţie ca acea pe care tocmai a-i 

descriso 5 puncte 

III. Scriere creativă (30 de puncte) 

 

Scrie o compunere, de 10-15 rânduri, în care să povesteşti o întâmplare trăită de tine 

în timpul unei vacanţe la mare.  

În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:  

- precizarea timpului şi a locului acţiunii 6 puncte 

- înlănţuirea logică a ideilor 6 puncte 

- respectarea structurii specific unei compuneri (introducere, cuprins, 

încheiere) 6 puncte 

- respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie 6 puncte 

- aspectul lucrării (aşezare în pagină, lizibilitate) 6 puncte 

- încadrarea în limita de rânduri 6 puncte 

 

 



NOTĂ : 

 Timpul de lucru este de 45 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Nota finală se calculează prin adunarea punctajelor obţinute la fiecare din cele 3 subiecte, la 

care se adaugă cele 10 puncte din oficiu. 

 Total punctaj : 100 de puncte 

 Ordinea rezolvării subiectelor este la alegere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


