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Test de selecţie în vederea înscrierii în clasa a V-a
11 iunie 2016
Limba română – Varianta I
I. Citește cu atenție următorul text pentru a formula răspunsuri la cerințele de mai jos:
La opt ani, pasiunea pentru mare pe care Dick o avea din naștere, îl făcu să se îmbarce ca mus pe un
vas de cursă lungă care naviga în mările sudului.Acolo deprinse meseria de marinar, și încă așa cum se
cuvine însușită aceasta, de la vârsta cea mai fragedă. Încetul cu încetul, se instrui sub îndrumarea ofițerilor
care se arătară cu toții interesați de soarta acestui omuleț.Așa că musul nu întârzie să ajungă novice,
așteptându-se, fără îndoială, la mai bine.Copilul care înțelege, de la început, că munca este legea vieții, acela
care știe de timpuriu că nu își poate câștiga pâinea decât cu sudoarea frunții – precept al Bibliei care
constituie principiul omenirii – acela este, probabil predestinat unor fapte mari, căci va avea într-o zi, prin
voință, forța să le săvârșească.
Pe când era mus la bordul unei nave de comerț, Dick Sand avea să fie remarcat de căpitanul
Hull.Marinarul acesta de treabă îl îndrăgi de îndată pe curajosul băiat și, mai târziu, îl prezentă armatorului
său. James W.Weldon arătă un viu interes pentru bietul orfan, căruia îi completă educația la San Francisco,
crescându-l în spiritul religiei catolice căreia îi aparținea familia sa. (Jules Verne, Căpitan la 15 ani)

·
mus – elev marinar; novice –începător; armator- proprietar al unei nave.
1.
Formulează patru idei importante din text.
(1punct)
2.
Scrie cuvinte cu sens asemănător celui din text pentru: pasiunea, înțelege, deprinse,
curajosul.
(1punct)
3.
Analizează cuvintele din text : pentru mare, constituie.
(1punct)
4. Selectează un pronume și un substantiv din text și analizează-le.
(1punct)
5. Alcătuiește o propoziție după următoarea schemă :
S (substantiv)+ A ( adjectiv) + P( verb) + C (pronume)
(1punct)
II. Alcătuiește o compunere de 25-30 de rânduri( o pagină) în care să prezinți o întâmplare deosebită
petrecută în timpul unei călătorii reale sau imaginare.
(4puncte)
Atenție! În compunerea ta trebuie:
·
să prezinți o întâmplare captivantă;
·
să folosești în mod expresiv dialogul, descrierea și povestirea;
·
să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de așezare în pagină;
·
să alegi un titlu original și adecvat cerinței;
·
să respecți limita de spațiu .
Notă:
Se acordă un punct din oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru: 60 de minute.
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Barem de corectare
Test de selecţie în vederea înscrierii în clasa a V-a, 11 iunie 2016
Varianta I
Barem de corectare
I.

II.

1. 0,25p X 4= 1p Se acordă 0,25p pentru fiecare idee corect formulată;
2. 0,25p X 4= 1p Se acordă 0,25p pentru fiecare termen corect identificat;
3. 0,5p X 2=1p Se acordă 0,25p pentru fiecare termen corect analizat;
4. 0,5p X 2=1p Se acordă 0,25p pentru fiecare termen corect identificat și analizat;
5. 0,25X4 =1p Se acordă 0,25p pentru fiecare parte de propoziție corect exemplificată.
Unitatea și originalitatea compoziției – 0,75p
Registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate cerinței - 0,75p
Corelarea conținutului cu titlul - 0,75p
Imbinarea celor trei moduri de expunere -0,75p
Respectarea regulilor de ortografie și punctuație – 0,75p
Caligrafie, așezare în pagină , respectarea limitei de spațiu – 0,25p

Toate subiectele sunt obligatorii
Se acordă 1 punct din oficiu
Timpul de lucru – 60 de minute
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Test de selecţie în vederea înscrierii în clasa a V-a
11 iunie 2016
Limba română – Varianta II
I.

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

”Se povestește că ar fi fost odată prieteni câinele și pisica. E drept că-i mult de-atunci... E mult...
Din vremea când nici câinele și nici pisica nu trăiau pe lângă om. Erau sălbăticiuni. Locuiau în
pădure. Pisica se apropiase în acel timp de câine și, miorlăind subțire, îl îndemnase:
– Nu vrei să fim prieteni buni? Să vânăm laolaltă, să stăm într-un bârlog, să împărțim prada? Nu
vrei?
Câinele a lătrat scurt și s-a învoit. Au întins și-o masă ca să lege prieteșug. Le-au cântat și
lăutari: o pupăză și niște greieri.
– O să vânăm pe rând! a spus pisica. Întâi e rândul tău... Și să vezi să te întorci cu pradă bună.
Eu o să am grijă în vremea asta de gospodărie.
Câinele a plecat să vâneze, pisica s-a așezat și a început să toarcă. N-o bătea vântul, n-o uda
ploaia. Sta și-aștepta să vină câinele cu prada. Și câinele umbla, alerga prin pădure, peste coclauri
și peste tot... Deodată, i-a ieșit în cale o capră. A început s-o latre și s-o gonească spre bârlog. A
auzit pisica lătratul câinelui și tropotul caprei. Le-a ieșit înainte prefăcându-se obosită:
– Vai, grele mai sunt treburile gospodăriei!
(Al. Mitru - Cum s-a stricat prietenia dintre câine și pisică)
Cerinţe:
1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următorii termeni din text: odată, locuiau,
laolaltă, s-a învoit. (1p)
2. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul drept să aibă sensuri diferite. (1p)
3. Analizeză cuvintele subliniate în text. (1p)
4. Scrie un enunţ în care cuvântul lăutari să aibă altă funcție sintactică (rol în propoziție) decât în
text. Precizează şi funcţia din text. (1p)
II. Redactează o compunere de minimum o jumătate de pagină în care să prezinți o întâmplare care
să aibă ca eroi două dintre personajele din text. Dă un titlu potrivit compunerii tale. (5p)
Atenție! În compunerea ta trebuie:
·
să prezinți o întâmplare captivantă;
·
să povesteşti evenimentele într-o ordine logică;
·
să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de așezare în pagină;
·
să alegi un titlu original și adecvat cerinței;
·
să respecți limita de spațiu.
Notă:
Timp de lucru: 60 de minute
Se acordă 1 punct din oficiu.
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Barem de corectare
Test de selecţie în vederea înscrierii în clasa a V-a, 11 iunie 2016
Varianta II

Subiectul I. – 4p
1. 0,25 x 4 = 1 punct
2. 0,50 x 2 = 1 punct

3. 0,25 x 4 = 1 punct
4. 0,50 x 2 = 1 punct
Subiectul II. – 5p:






să prezinți o întâmplare captivantă – 1,50 p
să povesteşti evenimentele într-o ordine logică – 1p
să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de așezare în pagină – 1p
să alegi un titlu original și adecvat cerinței – 1p
să respecți limita de spațiu - 0,50 p

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 1 punct din oficiu.
Timpul de lucru – 60 de minute
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Test de selecţie în vederea înscrierii în clasa a V-a
11 iunie 2016 - Limba română – Varianta III
I. Citește cu atenție următorul text pentru a formula răspunsuri la cerințele de mai jos:
Veni și ziua nunții și se încinse un praznic, de-ai fi zis ca e-o nunta împărătească. Când se întoarseră
nuntașii acasă de la biserică, purtând făclii și lumânări aprinse, și apucară să treacă pe lângă camera unde
ședea craiul, o rază ca firul de păr îl atinse pe feciorul de împărat, și acesta se prefăcu într-un porumbel.
Nimeni nu putuse să-și dea seama de ceea se întâmplase și, când nevastă-sa se duse să-l caute, văzu în locul
lui un porumbel alb. Și porumbelul îi zise:
-De azi înainte va trebui să zbor prin lume șapte ani! Și la fiecare șapte pași voi lăsa câte o picătură de
sânge și câte un fulg alb. Semnele îți vor arăta drumul și, de mă vei urma fără contenire, voi fi mântuit.
Nu-și termină bine vorbele porumbelul, că și zbură pe ușă afară, avântându-se în văzduh. Și ea se luă
după el, ca o umbră. La fiecare șapte pași cădea câte o picătură de sânge și câte un fulg alb, care-i puteau
arăta calea.
Alergă ea așa prin lumea cea mare, fără să se uite în jurul ei, fără să se odihnească nicicum. Și-ntr-un
sfârșit se bucură în inima ei că acei șapte ani erau pe terminate și că se apropie ceasul când soțiorul ei va fi
mântuit. Dar vezi că acel ceas era încă departe...
(Frații Grimm - Privighetoarea cea cântătoare și jucăușă)

Transcrie din text o comparație și un epitet.
(1punct)
Scrie cuvinte cu sens asemănător celui din text pentru: se prefăcu,văzduh, ceas, voi fi mântuit.
(1punct)
3.
Formulează un enunț în care cuvântul porumbel să îndeplinească funcția de atribut.
(1punct)
4.
Selectează din text un substantiv și un pronume și analizează-le.
(1punct)
5.
Alcătuiește un enunț după următoarea schemă:
P
(verb) + C(pronume
personal) + C(substantiv
propriu) + C(
substantiv
comun) + A
(adjectiv).
(1punct)
1.
2.

II. Compune un dialog, de 10-15 replici ( o pagină), între două personaje din basmul tău preferat.
(4puncte)
Atenție! În dialogul tau trebuie:
·
să alegi o temă interesantă;
·
să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de așezare în pagină;
·
să alegi un titlu original și adecvat cerinței;
·
să respecți limita de spațiu .
Notă:
Se acordă un punct din oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru: 60 de minute.
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Barem de corectare
Test de selecţie în vederea înscrierii în clasa a V-a, 11 iunie 2016
Varianta III

Barem de corectare
I.
respectiv

II.

1. 0,5 X 2 = 1p Se acordă 0,5p pentru identificarea corectă a unei comparații,
a unui epitet;
2. 0,25p X 4= 1p Se acordă 0,25p pentru fiecare termen corect identificat;
3. Se acordă 1p pentru formularea enunțului;
4. 0,5p X 2=1p Se acordă 0,25p pentru fiecare termen corect identificat și analizat;
5. 0,20 X 4 =1p Se acordă 0,20p pentru fiecare parte de propoziție corect exemplificată.
Unitatea compoziției – 0,75p
Registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate cerinței - 0,75p
Corelarea conținutului cu titlul - 0,75p
Originalitate -0,75p
Respectarea regulilor de ortografie și punctuație – 0,75p
Caligrafie, așezare în pagină , respectarea limitei de spațiu – 0,25p

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 1 punct din oficiu.
Timpul de lucru – 60 de minute

Test selecţie clasa a V-a, Limba română – 11 iunie 2016

Nr.
teză

S. 1–1p
4 x 0,25

S.2-1p
2 x 0,50

S. 3-1p
4 x 0,25

S. 4-1p S. II
2 x 0,50 5p

Of.

Sinonime

Sensuri
drept

Analiza

Functii
lăutari

1p

Compunerea

Nota

Test selecţie clasa a V-a, Limba română – 11 iunie 2016

Nr.
teză

S. 1–1p
4 x 0,25

S.2-1p
2 x 0,50

S. 3-1p
4 x 0,25

S. 4-1p S. II
2 x 0,50 5p

Of.

Sinonime

Sensuri
drept

Analiza

Functii
capră

1p

Compunerea

Nota

