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                                                              Varianta 1 

 

TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A V-A 

02 iulie 2021 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

 

 
 

Citește cu atenție următorul text:      

       

     „Prințesa vorbea pentru întâia oară după zile și săptămâni de chin. 

− Ia bulgărele acesta de pământ, mai spuse moșul, stropește-l des cu apă rece și vei vedea cum 

într-o zi, din el se vor ivi fire de iarbă. Și-apoi, cu-ncetul, flori. Și mai apoi, pădurea va foșni. 

Apoi veni-vor pomii roditori. [...] 

− O, cât îți mulțumesc, Om-de-Câmp! 

− Din inimă-ți doresc, prințesă, să le-auzi...Și țara ta de piatră să o prefaci în grădină. Ca să 

domnești, împărăteasă, nu peste pietre înghețate, ci peste holde vii. Vedeți, slăvite împărate? 

Nu trupul îi era bolnav, ci sufletul, de dor. 

− Dor? Ce-i asta „dor”? săriră împăratul și doica. 

− Voi, cei din Țara de Piatră, nu puteți ști ce-nseamnă. E-o boală grea. Nu doare, dar te mistuie. 

Prințesa e născută în Țara de Pământ.[...]”      

                                                                            (Silvia Kerim, Bulgărele de pământ) 
  * a mistui– a arde, a distruge, a chinui 

 

 

Subiectul I                                                                                              40 de puncte 

     

Scrie răspunsul, în enunțuri, pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

 

1. Formulează, într-un enunţ, o idee principală a textului.                            10 puncte 

2. Precizează două dintre personajele care apar în fragmentul propus.        10 puncte                                                  

3. Indică, într-un enunț, motivul îmbolnăvirii prințesei.                               10 puncte 

4. Explică, în 10-15 cuvinte, următoarea secvență din text: − Voi, cei din Țara de Piatră, nu puteți 

ști ce-nseamnă. E-o boală grea.                                                                    10 puncte 

 

 

Subiectul al II-lea                                                                                   25 de puncte 

 

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu înțeles asemănător) pentru sensul din text al următoarelor 

cuvinte: des, inimă, roditori, să domnești, țara.                                              5 puncte                                                     

2.Construiește două enunţuri în care cuvântul rece să aibă sensuri diferite, pe care le vei menţiona. 

                                                                                                                         5 puncte 

3.Precizează  partea de vorbire  corespunzătoare fiecăruia dintre cuvintele următoare: 

dor, să prefaci, bulgărele, vii, voi.                                                                    5 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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4. Transcrie următoarele enunţuri, subliniind forma corectă a ortogramelor:           5 puncte 

a)Copiii s-au jucat dea/de-a v-ați ascunselea. 

b)Bunicul crede că-i/căi bine să fii modest. 

c)Colegul meu n-a știut al/a-l deosebi pe Creangă de Eminescu. 

d) Cel/ce-l interesează pe artist, e inspirația. 

e)−Numai/nu mai veni azi la teatru!                                                      

5.Rescrie corect posibilul răspuns al prințesei din textul dat: Naș fii crezut nici odată că sufletul  

î-mi e bolnav!                                                                                                     5 puncte 

                                                                                                                          

 

 

Subiectul al  III-lea                                                                               25 de puncte 

 

     Imaginează-ți că trăiești în Țara de Piatră. Scrie o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să 

prezinți  o întâmplare  petrecută în această lume, ținând cont și de informațiile din text. 

 

     În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 adecvarea conținutului la cerința formulată; 

 respectarea succesiunii logice a faptelor; 

 respectarea regulilor de ortografie și de punctuație; 

 respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 

 

    

     Notă! 

 Timpul de lucru este de 45 de minute 

 Total punctaj: 100 de puncte 

 Se acordă din oficiu 10 puncte.  Nota finală se calculează prin adunarea punctajelor 

obținute la fiecare dintre cele trei subiecte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. 

 Ordinea rezolvării subiectelor este la alegere.  

 Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă 

punctajul corespunzător. 
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