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Model de test pentru admitere în clasa a V a 2022
Limba Română 1
I. ( 30 de puncte) Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele:
Anii treceau. Cu timpul, fata de împărat – toți îi spuneau așa, căci doar puțini știau că
nu-i vlăstar împărătesc, ci doar un biet copil găsit (și-aceștia, pesemne, uitaseră povestea) –
fata de împărat tot mai frumoasă se făcea. Doar că puțin plăpândă. Deși bea apă vie întruna
și doar din cupe de cleștar anume șlefuite pentru ea. Dar nu sorbea decât câte puțin… o
picătură, poate două – și-apoi dădea potirul la o parte, a ,,destul”. Se minunau întruna și
împăratul, și împărăteasa, și slujitorii toți. Și doica… Pentru ei, apa vie era ca aerul, era
licoarea fără de care n-ar fi putut o clipă viețui… Avea un gust plăcut, răcoritor și sățios. Da
vise dulci și deșteptări înviorate. Numai prințesei nu-i plăcea defel. Bea cam în silă, suspina
tot mai des.
Trecu astfel din nou un timp.”
(Silvia Kerim, Bulgărele de pământ)
1. Găsește cuvinte cu sens opus pentru : puțini, frumoasă, șlefuit

6 puncte

puțini ≠ _________________
frumoasă ≠ ______________
șlefuit ≠ _________________
2. Numește părțile de vorbire învățate, prezente în enunțul: ,, Avea un gust plăcut.”
6 puncte
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. În structura: ,, Trecu astfel din nou un timp”, următoarele cuvinte îndeplinesc, în
ordine, funcția sintactică de predicat, respectiv de subiect:
6 puncte
a) astfel, trecu;
b) trecu, un timp;
c) un timp, trecu;
4. Transcrie, din text, o propoziție simplă.

6 puncte

________________________________________________________________________
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5. Alcătuiește o propoziție după următoarea schemă sintactică:
S/substantiv+ A/adjectiv+ P/verb

6 puncte

II.( 30 de puncte) Redactează o compunere de 100-200 de cuvinte, în care să prezinți o
întâmplare deosebită petrecută în timpul unei călătorii reale sau imaginare.
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 : Toate subiectele sunt obligatorii.Punctajul maxim este de 60 de
puncte. Timp de lucru 1 oră.

