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TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA a V-a  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

27 IUNIE 2020 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 

 

 Citește cu atenție următorul text:  

„Trăia odată un ceasornicar bătrân. Într-o zi, plimbându-se printr-o pădure de la marginea 

orașului, văzu un ceas aruncat la rădăcina unui stejar. Era mare cât un băiat sau o fetiță de patru ani, 

avea limbile de aur și cifrele de pietre scumpe. Niciodată nu mai văzuse ceasornicarul un asemenea 

ceas! Îl privi pe toate părțile, însă ceasul nu mergea. Îl luă acasă și îl desfăcu să îl repare. 

Pe vremea aceea, în fiecare ceas locuia un pitic. El era cel care mișca roțile dințate și bătea 

cu un ciocănel, făcând tic – tac, tic – tac… Ceasul pe care îl găsise meșterul nu avea pitic. Avea însă 

un pitic într-un sertar, de la un ceas care fusese strivit din greșeală de stăpânul său. Repară 

ceasornicarul ceasul și îl așeză în vitrină, doar, doar o veni păgubitul după el. 

Într-o zi trecu pe acolo împăratul care, văzând ceasul, dori să-l cumpere. Îl duse la palat și îl 

așeză în sala tronului păzit de doi ostași.”  (Vladimir Colin, Povestea ceasului cu inimă) 

 

 

 Subiectul I ______________________________________________________________ 40 de puncte  

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

1. Scrie ideea principală  din primul alineat.        (10p) 

2. Precizează personajele care apar în fragmentul citat.     (10p) 

3. Selectează câte un reper spațial, respectiv temporal prezente în textul citat.   (10p) 

4. Explică în 10 - 15 cuvinte titlul fragmentului.      [(10p) 

 

 

 Subiectul al II-lea  _____________________________________________________25 de puncte   
 

1 Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: 

odată, scumpe, nu văzuse, strivit, ostași       (5p) 

2. Construiește două enunțuri în care cuvântul mare  să aibă sensuri diferite  (5p) 

3. Alcătuiește câte un enunț pentru fiecare dintre următoarele ortograme: mai /  m-ai ,  iar  / i-ar,  

cam /  c-am, sau /  s-au, na / n-a        (5p) 

4. . Rescrie verbul din secvența Îl duse la palat la un alt timp verbal, precizându-l.  (5p) 

5. Rescrie corect următorul enunț: Împăratul a înțeles dintro privire ce s-e întâmpla-se cu ceasul  și 

sa gândit că îi v-a face o surpriză împărătesei.      (5p) 
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Subiectul al III-lea_____________________________________________________45 de puncte 

 
Scrie o compunere, de 150- 200 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare în continuarea  poveștii  din 

fragmentul citat.  

În compunerea ta, trebuie:  

– să adaptezi conținutul la întâmplările din text;  

– să respecți succesiunea logică a faptelor;  

– să respecți regulile de ortografie și de punctuație;  

– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.  

 

 

 

 

Notă: 

Timpul de lucru este de 45 de minute.  

Din oficiu se acordă 10 puncte din oficiu.  

Total: 100 de puncte   
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