STR. R.S.CAMPINIU NR. 4-6
810003 – BRĂILA
 0239/614307  iorgaliceubr@gmail.com
http://www.ltnibr.ro

TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA a V-a
9 iunie 2018
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Mama-i spunea că era un ţinut întins în mijlocul căruia se ridica un turn alb ca de fildeş.
Ema nu reuşea deloc să-şi imagineze turnul. Se chinuise nopţi la rând să-l vadă sclipitor ca
solzii unui peşte în soarele amiezii. Nu izbutise aşa că trase concluzia că trebuie să fie una din
scornelile pe care părinţii le spun seara la culcare copiilor pentru a le abate atenţia de la orice fel
de monstru ce s-ar fi strecurat sub pat.
În centru lucrau părinţii tuturor copiilor din oraş. Dis-de-dimineaţă oamenii ieşeau din case,
ordonaţi şi sobri, aproape încolonaţi ca într-un regiment alcătuit din războinci mici de metal.
(…) Mama avea un fel al ei special de a păşi. Emei i se părea că seamănă întocmai cu bătaia
cadenţată a ornicului*. Cu ochii mijiţi* de somn o urmărea cum dispare după colţul clădirii
portocalii de la marginea străzii. Clădirea portocalie i se părea haioasă şi, zâmbind, mai fura o
oră de somn până când lumina caldă, gălbuie şi iscoditoare se strecura prin perdeaua albă ca
printr-un tifon, poposindu-i pe vârful ascuţit al nasului, pe buclele arămii.(Simona Ardelean,
Oraşul pâlnie)




mijiți = întredeschiși
ornic = ceas de perete
tifon = pânză subțire

SUBIECTUL I. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI

(30 puncte)

1. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte care indică locul și timpul acțiunii.
10 puncte
2. Formulează, într-un enunţ, ideea principală a textului citat.
10 puncte
3. Explică, în 20-40 de cuvinte (2-4 rânduri), sensul enunțului: Nu izbutise aşa că trase concluzia că
trebuie să fie una din scornelile pe care părinţii le spun seara la culcare copiilor pentru a le abate
atenţia de la orice fel de monstru ce s-ar fi strecurat sub pat.
10 puncte
SUBIECTUL II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE

(30 de puncte)

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu înţeles asemănător) potrivit pentru sensul din text al cuvintelor:
izbutise, scornelile şi haioasă.
6 puncte
2. Alcătuieşte două propoziţii cu formele diferite de plural ale substantivului colț.
6 puncte
3. Identifică două subiecte şi două predicate din secvenţa subliniată.
6 puncte
4. Alcătuieşte câte un enunț cu următoarele ortograme: ți-i / ții
6 puncte

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

A-ți văzut voi, copiii, un om care mănânc săbii de trei ori pe zi. Punețil pe
listă dacă n-ați văzut.
6 puncte

SUBIECTUL al III-lea. SCRIERE CREATIVĂ ( 30 de puncte)
Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să povestești o
întâmplare, reală sau imaginară, petrecută în timpul unei excursii într-un oraș.
.
În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:
 relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a ideilor;
 precizarea timpului și a locului acțiunii;
 respectarea structurii specifice unei compuneri(introducere, cuprins, încheiere);
 încadrarea în limita de rânduri. (30 puncte)
Vei primi 20 de puncte pentru conținutul compunerii, iar pentru redactare, 10 puncte, după
cum urmează: coerența textului, originalitatea limbajului, ortografie, punctuație, așezarea corectă în
pagină, lizibilitatea.
Atenție! Nerespectarea temei propuse pentru compunere duce la neacordarea punctajului
pentru subiectul al III-lea.
Notă:
 Timpul de lucru este de 45 de minute.
 Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin adunarea punctajelor obținute la
fiecare dintre cele 3 subiecte, la care se acordă cele 10 puncte din oficiu.
 Total punctaj: 100 de puncte
 Ordinea rezolvării subiectelor este la alegere.

