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I.  Citeşte cu atenţie următorul text pentru a rezolva cerinţele formulate mai jos: 

I. Se dă textul: ”Săritura peste canal este un sport foarte popular în Olanda, 

competițiile având loc în ziua de 22 august, ziua națională a Olandei. Un 

amestec între săritura cu prăjina și cățăratul pe sfoară de la ora de gimnastică. 

Concurenții aleargă până la canal, se împing într-o prăjină, după care 

încearcă să se cațere pe ea cât mai sus, înainte ca aceasta să cadă în cealaltă 

parte a canalului. Există chiar și recorduri mondiale.”                                     

(www. mediafax. ro) 

1. Scrie cuvinte cu același înțeles pentru următorii termeni: ”popular”, 

”competiții”, ”un amestec”, ”cățăratul”.  1p 

2. Precizează ce parte de vorbire și de propoziție sunt cuvintele subliniate în 

textul de mai sus. 2p 

3. Explică înțelesul următoarelor expresii:  ”a avea cap”, ”a fi de capul tău”, ”a-

și lua lumea în cap”, ”capul face, capul trage”. 1p 

4. Alcătuiește o propoziție după schema: P-S-A-C-A-C-A. 1p 

 

II. Realizează o compunere de 15-20 de rânduri în care să-ți exprimi opinia 

despre zicala: ”Minte sănătoasă în corp sănătos.”   4p 

Atenţie! În compunerea ta, trebuie: 

 să-ți prezinţi opinia despre zicala  respectivă; 

 să ai un conținut adecvat cerinței; 

 să respecţi regulile de ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină; 

 să respecţi limita de spaţiu indicată. 

Notă: 

 1 punct se acordă din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timp de lucru : 60 de minute 

 



 
 Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Piatra Neamţ 

Barem de corectare  

Test de selecţie în vederea înscrierii în clasa a V-a, 2015 

 Varianta I 

 

Subiectul I – 5 puncte 

1. 4 x 0,25 = 1 punct 

2. 5 x 0,40 = 2 puncte 

3. 4 x 0,25 = 1 punct 

4. Alcătuirea propoziției - 1 punct 

 

Subiectul II – 4 puncte 

 prezentarea  opiniei  - 2 p;  

 referirea la tema dată -  1 p;  

 respectarea regulilor de ortografie, de punctuaţie, aşezare în pagină – 

0,50 p; 

 respectarea limitei minime de spaţiu indicate – 0,50 p. 

 

Toate subiectele sunt obligatorii  

Se acordă 1 punct din oficiu 

Timpul de lucru – 60 de minute 
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I. Citeşte cu atenţie următorul text pentru a rezolva cerinţele formulate mai jos: 

                        Pe cât îţi stă-n putinţă, fii bun cu orişicine: 

                        Adesea ai nevoie chiar de mai mici ca tine, 

                        Cum am s-arăt prin două exemple, de îndată, - 

                        Atâta e în pilde povaţa de bogată. 

 

                        Pornind să hoinărească prin lume, teleleu, 

                        Chiţ-Chiţ se pomeneşte sub laba unui Leu. 

                        De data asta craiul jivinelor s-abţine, 

                        Şi-l lasă-n viaţă (fapta avea să-i prindă bine). 

                        Cu toate că e anevoie 

                        Să crezi c-o namilă ca el 

                        Ar fi având cândva nevoie 

                        De un pârlit de şoricel, - 

                        Odată, Şoricelul, zărindu-l într-o plasă, 

                        Răcnind, sărind zadarnic, dar neputând să iasă, - 

                        S-apropie de plasă şi roade un ochete, 

                        Făcând să se deşire, îndată, aţăria… 

 

                        Răbdarea, deci, şi truda depusă pe-ndelete 

                        Mai rodnice-s adesea ca forţa şi mânia.      

   (La Fontaine, Leul și șoricelul) 

 

Cerinţe: 

1. Prezintă în maximum zece rânduri semnificația ultimelor două versuri din fabula dată. 

2. Alcătuiește două enunțuri în care substantivul plasă  să aibă sensuri diferite. 

3. Rescrie enunțurile, corectând greșelile:  

Planșa care am desenat-o era decât despre animalele domestice. 

Copii din curte știau că neam supărat.  

4. Scrie un enunţ în care cuvântul craiul să aibă altă funcție sintactică (rol în propoziție) decât 

în text. 

5. Fă schema sintactică (scrie părțile de propoziție, în ordine) a următoarei propoziții: Vesela 

verde câmpie acu-i verde, vestezită (V. Alecsandri, Sfârșit de toamnă) 

II. Redactează o compunere de minimum o jumătate de pagină în care să prezinți o 

întâmplare petrecută în lumea animalelor din care ai putea învăța o lecție de viață.  Dă un titlu 

potrivit compunerii tale. 

Notă: 

Timp de lucru: 60 de minute 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
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I. – 5p 

1. 1 punct 

2. 2×0,50 – 1 punct 

3. 4×0,25 – 1 punct 

4. 1 punct 

5. 5×0,20 – 1 punct. 

II. – 4p: 

•  2 puncte pentru conţinut  

• 2 puncte pentru redactare (organizarea ideilor în scris, lexicul adecvat, 

ortografie si punctuaţie, așezarea în pagină). 

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii  

Se acordă 1 punct din oficiu 

Timpul de lucru – 60 de minute 
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Limba română – Varianta III 
I. Citeşte cu atenţie următorul text pentru a rezolva cerinţele formulate mai jos: 

 

Cu părul nins, cu ochii mici 

Şi calzi de duioşie 

Aieve parc-o văd aici 

Icoana firavei bunici 

Din frageda-mi pruncie. 

 

Torcea, torcea, fus după fus, 

Din zori și până-n seară; 

Cu furca-n brâu, cu gândul dus, 

Era frumoasă de nespus 

În portu-i de la ţară. 

 

Căta la noi aşa de blând, 

Senină şi tăcută; 

Doar suspina din când în când 

La amintirea vreunui gând 

Din viaţa ei trecută. 

(Şt. O. Iosif, Bunica) 

 

1. Găseşte câte un cuvânt cu sens opus celui din text pentru fiecare din termenii: senină, 

tăcută. (1p) 

2. Foloseşte în propoziţii cuvintele port şi fus, fiecare cu două sensuri diferite. Scrie sensul 

într-o paranteză. (1p) 

3. Precizează ce parte de vorbire şi de propoziţie sunt următoarele cuvinte din text: frageda, 

la amintirea.  (1p)  

4. Alcătuieşte o propoziţie după schema: A/adjectiv + A/adjectiv + S/substantiv + P/verb + 

C/pronume. (1p) 

 

II. Alcătuieşte o compunere de minimum o jumătate de pagină, în care să realizezi un portret 

al unei persoane dragi (părinte, bunic, prieten etc.). Dă un titlu potrivit. (5p) 

 

Atenţie! În compunerea ta, trebuie: 

 să prezinţi cel puţin patru trăsături (fizice şi morale) ale persoanei dragi; 

 să dai un titlu potrivit şi expresiv; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecți regulile de ortografie, de punctuaţie, de aşezare în pagină, lizibilitate; 

 originalitate, expresivitate; 

 să respecţi limita de spaţiu indicată. 

 
Notă: 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

Timpul de lucru – 60 de minute 
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 Subiectul I  – 4p 

1. 2 x 0,50 = 1 punct 

2. 4 x 0,25 = 1 punct 

3. 4 x 0,25 = 1 punct 

4. 5×0,20 = 1 punct. 

 

 

   Subiectul II – 5 puncte 

 

 prezentarea celor patru trăsături -  4 x 0, 25  = 1 punct;  

 alegerea unui titlu expresiv și adecvat temei date  = 1 punct; 

 adecvarea conținutului la cerință  = 1 punct;  

 respectarea regulilor de ortografie, de punctuaţie, de aşezare în pagină, 

lizibilitate   -  4 x 0, 25  = 1 punct; 

 originalitate, expresivitate  = 0,50 puncte; 

 respectarea limitei de spaţiu indicate  = 0,50 puncte. 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

Timpul de lucru – 60 de minute 
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Nr. 

teză 

S. 1 – 1p 

2 x 0,50 

 

Antonim

e 

S.2 - 1p 

4 x 0,25 

 

Sensuri 

port, fus 

S. 3 - 1p 

4 x 0,25 

 

Adj./A 

Subst./C 

S. 4- 1p 

5 x 0,20 

 

Schema 

frazei 

S. II 

5p 

 

Com- 

punerea 

 

Of. 

 

 

1p 

Nota 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 


