ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI
COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA
Strada Cuza-Voda nr. 47, Focsani 620034, Vrancea, Romania
Tel./Fax:0040.237.226.840, E-mail: collegecnaic@yahoo.com,Web:www.cnaic.ro

Model de test pentru admitere în clasa a V a - 2022
Limba și literature română (2)
Timpul de lucru este de 60 minute
I.

( 30 de puncte) Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele:
Dan trase hățurile cu o mișcare ușoară, pe care calul său mărunt o știa bine. Oprit la

intrarea în Pădurea cea Mare, tânărul mai privi o dată către câmpia ce se zărea în spate, între
dealurile de după cetate. Departe, la marginea zării, ca o mică umbră, era satul în care se
născuse și crescuse el. Dincolo de sat, ca o ceață ușoară, se vedea năluca dealurilor pe care
păscuse de atâtea ori vacile satului, pe care vânase și se jucase, pe care....
-Hai!strigă surdul. Nu avem vreme de stat. Vrei să ne prindă noaptea pe drum?
Desigur, Dan nu voia asta. De fapt, cine ar fi vrut să fie prins noaptea în Pădurea cea
Mare ?Și așa, cu adăposturile și forturile de pe Drumul Trecătorii, puțini ajungeau cu bine
dincolo. Iar șoaptele despre tainele Pădurii erau nesfârșite. Și cine putea ști ce era adevărat și
ce nu? ”Firește, se gândi Dan, dacă nu s-ar spune atâtea lucruri urâte despre ea, ar fi o adevărată
bucurie să intri în Pădurea cea Mare”. Și nu degeaba gândea el asta.
Limpezimea văzduhului, care făcea să se vadă chiar și fumurile atât de îndepărtate ale
satului său, lăsa însă cale liberă și soarelui. Iar razele lui stăpungeau, din câmpie și până aici,
la poalele codrului, toată făptura*, de ai fi zis că și pământul însuși luminează și încălzește. În
marginea Pădurii celei Mari însă, amestecul de fagi, tei, stejari, cătină și tot felul de alti copaci,
arbuști și tufani făcea ca lumina să cearnă blândă și verzuie. Iar sub bolta crengilor, în căldura
umedă a verdeții, colindau hai-hui adieri de vânt răcoritor.
Drumul Trecătorii, care străbătea Pădurea cea Mare, se arăta a fi destul de lat. Și totuși,
ramurile fagilor și ale teilor se intindeau deasupra, apărând călătorii de arșiță.
-E frumos aici, măi Surdule! zise Dan cu plăcere.
Acesta nu răspunse, dar nici nu își luă mâna de pe baltag**, unde o ținea mereu când credea
că e vro primejdie.
*făptura (aici) = natura, firea
Mihai – Andrei Aldea, Drumul spre Vozia
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1. Găsește cuvinte cu sens opus pentru : ușoară, liberă, mereu

6 puncte

ușoară ≠ _________________
liberă ≠ ______________
mereu ≠ _________________

2. Numește părțile de vorbire învățate, prezente în secvența: ,, căldura umedă a
verdeții ”
6 puncte
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. În propoziția: ,, Oprit la intrarea în Pădurea cea Mare, tânărul mai privi o dată către
câmpia”, următoarele cuvinte îndeplinesc funcția sintactică de predicat,
respectiv de subiect:
6 puncte
a) oprit, Pădurea cea Mare;
b) la intrarea, câmpia;
c) tânărul, privi;
4. Transcrie, din text, o propoziție cu următoarea structură:
predicat + subiect + complement.

6 puncte

________________________________________________________________________
5. Alcătuiește o propoziție după următoarea schemă sintactică, respectând ordinea
părților de propoziție :
6 puncte
C/substantiv+ S/pronume+ P/verb
II.( 30 de puncte) Redactează o compunere de 100-200 de cuvinte, în care să prezinți o
continuare a întâmplărilor prezentate în textul suport.
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 .

