
 

 
 
 

Model 1  

Test de admitere în clasa a V-a 

Proba scrisă la limba și literatura română 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

Citește cu maximă atenție următorul text pentru a putea răspunde cerințelor: 

Într-o căsuţă de pe strada Campanulelor locuiau laolaltă şaisprezece prichindei. Cel 

mai de seamă dintre ei era un prichindel numit Ştietot. Îl porecliseră Ştietot pentru că într-

adevăr ştia foarte multe lucruri. 

Şi ştia foarte multe pentru că citea fel de fel de cărţi. La el, pe masă, pe sub masă, pe 

pat, pe sub pat, numai cărţi şi iar cărţi. Nu găseai un locşor în odaia lui în care să nu dai de 

cărţi. Datorită cărţilor citite Ştietot devenise foarte înţelept. De aceea toţi îi dădeau ascultare 

şi-l iubeau nespus. 

Ştietot purta întotdeauna haine negre, iar când se aşeza la masă, cu ochelarii pe nas şi 

începea să citească o carte, semăna leit cu un profesor. 

În aceeaşi căsuţă mai locuia vestitul doctor Pilulă, cel care-i vindeca pe pitici de orice 

boală. El umbla îmbrăcat mereu în halat alb, şi pe cap cu o tichie tot albă.. Mai locuiau aici 

renumitul mecanic Şurubel cu ajutorul său - Piuliţă; locuia apoi Zahăr Zaharescu Limonada, 

care ajunsese celebru pentru că îi plăcea la disperare apa gazoasă cu sirop. Era un pitic foarte 

politicos. Pretindea să i te adresezi cu numele întreg şi strâmba din nas când cineva îi spunea 

pur şi simplu: măi, Limonadă. Mai locuia în casa asta vânătorul Glonţişor. El îl avea pe 

căţeluşul Strop şi mai avea o puşcă cu dopuri. Veneau apoi la rând pictorul Acuarelă, 

muzicantul Guslă şi alţi prichindei: Grăbilă, Dondănel, Tăcutul, Gogoaşă, Zăpăcilă, cei doi 

fraţi Posibil şi Probabil. Însă cel mai vestit dintre toţi era prichindelul zis Habarnam. 
Îl porecliseră Habarnam pentru că nu ştia nimic. 

(Nikolai Nososv – Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi) 

1. Indică un sinonim (cuvânt cu sens asemănător) și un antonim (cuvânt cu sens opus) pentru 

fiecare dintre cuvintele subliniate în text.                           (10 puncte) 

2. Găsește sensul din text al expresiilor : cel mai de seamă, îi dădeau ascultare. (10 puncte) 

3. Transcrie din textul dat: un adjectiv de genul masculin, un verb la timpul trecut, un 

substantiv la genul feminin, un pronume personal la persoana a III-a.       (10 puncte) 

4. Prezintă, într-un enunț, numele a patru personaje care locuiau în căsuță, alături de Știetot.    

(8 puncte) 

5. Formulează două idei principale din textul dat. (12 puncte) 



 

 
 
 

6. Explică, într-un enunț, motivul pentru care Știetot era iubit și ascultat de toată lumea.                          

(10 puncte) 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 
Imaginează-ți că ești unul dintre personajele care locuiesc în căsuța prichindeilor. Alege-ți 

un nume potrivit și scrie o compunere de 100 – 120 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare 

petrecută în căsuță. Subliniază cu o linie trei substantive și cu două linii trei adjective și dă un titlu 

potrivit compunerii tale. 

În redactare vei avea în vedere: 

- respectarea părților unei compuneri;                                                    (2puncte) 

- precizarea numelui ales,a locului, a timpului și a personajelor întâmplării      (8 puncte) 

- sublinierea substantivelor și adjectivelor ;                                                   (12puncte) 

- notarea unui titlu sugestiv și expresiv;                                                       (2puncte) 

- originalitate, exprimare clară, coerentă, expresivă;                                   (2puncte) 

- încadrare în numărul de cuvinte cerute;                                                     (2puncte) 

- respectarea normelor de ortografie și punctuație.                                      (2 puncte) 

 

 

 


