
 

 

Model 3 

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: 

„ - Mai bine hai să învățăm o limbă străină, a spus odată, Tanti. 

    Toți adulții casei spuneau că ești de atâtea ori om câte limbi străine știi, și toți 

erau de cel puțin trei-patru ori oameni, diferiți între ei pentru că limbile știute erau 

diferite, dar româna, germana și maghiara apăreau în repertoriul tuturor. Socotit așa, 

casa noastră adăpostea vreo 30 de oameni. Tata-mare era de cinci ori om, știa, de 

exemplu, și italiana, și franceza și, în plus, era singurul care, datorită cabinetului 

medical, învățase de la un pacient câteva cuvinte țigănești. Un prieten al familiei noastre 

repeta adesea că în Brașov până și câinii latră în trei limbi! 

                - Ce vreți să învățăm azi? Germană? Maghiară? Italiană? Franceză? Engleză? 

(Tanti nu le știa chiar pe toate, dar cât să ne învețe pe noi putea.) Dacă vreți, azi vă învăț 

să spuneți ,,Te iubesc!’’ în toate limbile astea a propus ea, cu un zâmbet șugubăț1, 

făcând-o pe verișoara mea să tresară și să roșească.”   

                                                                                                (Ioana Pârvulescu, Inocenții) 

 

 

SUBIECTUL I ( 60 de puncte) 

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

pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text.                           (8 puncte) 

2. Alcătuiește două enunțuri în care să evidențiezi două sensuri diferite ale cuvântului 

limbă.                                                                                                        (10 puncte) 

 
1 (Despre oameni și despre manifestările lor)- glumeț, hazliu, poznaș, vesel. 



 

 

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

substantiv la genul neutru, un pronume personal la persoana a III-a.       (8 puncte) 

4. Precizează într-un enunț o trăsătură a pesonajului Tanti.                          (10 puncte) 

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

6. Explică într-un enunț de ce Tanti dorea să îi învețe o limbă străină.    (12 puncte) 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 

Imaginează-ți o călătorie într-o țară străină. Scrie o compunere de 100 – 120 de cuvinte 

în care să relatezi cum te-a ajutat cunoașterea unei limbi străine în aventura ta. Folosește cel 

puțin 5 adjective. Dă un titlu potrivit compunerii tale. 

În redactare vei avea în vedere: 

- respectarea părților unei compuneri;                                                    (2puncte) 

- prezentarea a două motive care explică importanța cunoașterii unei limbi străine;                            

(10puncte)        

- folosirea a cel puțin 5 adjective;                                                                 (10puncte) 

- 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) 

 


