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LIMBA 

                      Testare în vederea admiterii în clasa aV

I. Citește cu atenție textul dat, apoi formulează

 Într-o bună zi, tatăl unei familii înstărite hotărî să

felul în care trăiesc oamenii simpli. Tatăl 

acasă, tatăl își întrebă fiul: 

 - Ei bine, fiule, cum ți s-a părut călătoria?

 - Ooo! A fost extraordinar, tată! 

 - Ai văzut cât de săraci sunt unii oameni? întrebă t

 Fiul îi răspunse: 

 - Am văzut că noi avem un câine și ei au patru. Noi avem o p

ei au stelele nopții. Noi avem o bucată de pământ, ei au câmpuri 

servitori, iar ei îi servesc pe alții. Noi ne 

ei au prieteni care îi ocrotesc. 

La auzul vorbelor fiului său, tatăl rămase încremenit. Fiul adăugă:

 - Tată, îți mulțumesc că mi-ai arătat cât de săraci suntem!

Cerințe: 

1. Care este morala acestui text?......................................................................................

2. Formulează, în enunț, două idei principale pe baza fragmentului indicat.

3. Atribuie copilului două însuşiri; justifică 

4. În cinci propoziții, redactează o pos

5. Transcrie, din textul dat, două perechi de cuvinte cu sens opus. 

6. Care este rolul semnelor de punctua

suntem!”............................................................................................................................

7. Alcătuiește propoziții în care să folose

8. Transcrie din text: 

a) trei substantive însoțite de adjective 

b) două substantive la  genul neutru
c) două verbe la timpul trecut 

d) trei pronume personale 

9. Transcrie textul de mai jos, modificând

Eu iubesc școala. Îmi place să învăț. Zi de zi descopăr lucruri noi. Îmi place mult să fiu împreună cu colegii.

II.  Redactează o compunere

într-un sat, având ca personaje

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 
           Se acordă 10 puncte din oficiu. 
           Timp de lucru 45 minute. 
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formulează, în scris, răspunsuri pentru cerințele date.

Adevărata bogăție 

o bună zi, tatăl unei familii înstărite hotărî să-și ducă fiul într-o călătorie pentru a-i arăta cât de boga

li. Tatăl și fiul petrecură mai multe zile și nopți la ferma unei familii sărace.

a părut călătoria? 

Ai văzut cât de săraci sunt unii oameni? întrebă tatăl. 

și ei au patru. Noi avem o piscină, iar ei au un iaz uriaș. Noi avem becuri în grădină, 

bucată de pământ, ei au câmpuri largi, ce se întind până dincolo de orizont. 

ții. Noi ne cumpărăm mâncarea, ei o cultivă. Noi avem ziduri care ne apa

La auzul vorbelor fiului său, tatăl rămase încremenit. Fiul adăugă: 

ai arătat cât de săraci suntem! 

......................................................................................................

două idei principale pe baza fragmentului indicat................................

Atribuie copilului două însuşiri; justifică alegerea fiecărei trăsături în câte un enunț........

ții, redactează o posibilă continuare a acțiunii din textul dat.................................8 

Transcrie, din textul dat, două perechi de cuvinte cu sens opus. ..............................................

Care este rolul semnelor de punctuație din structura: „ - Tată, îți mulțumesc că mi-ai arătat cât de săraci 

..................................................................................................................................

să folosești corect cuvintele: va, întruna, albaștrii, zglobiii.

țite de adjective  ........................................................................

genul neutru................................................................. ....................... 4
la timpul trecut .......................................................................................

onume personale diferite..................................................................................

Transcrie textul de mai jos, modificând forma verbelor la persoana a II-a, plural:......................

ț. Zi de zi descopăr lucruri noi. Îmi place mult să fiu împreună cu colegii.

Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o întâmplare petrecută 

personaje principale insecte......................................................

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAŢIONALE  

                varianta II 

țele date. 

i arăta cât de bogați sunt ei și 

i la ferma unei familii sărace. Întorși 

Noi avem becuri în grădină, 

ce se întind până dincolo de orizont. Noi avem 

cumpărăm mâncarea, ei o cultivă. Noi avem ziduri care ne apară proprietatea, 

..................2 puncte 

........................................4 puncte 

.....................4 puncte 

.............................8 puncte 

..................................................... 4 puncte 

ai arătat cât de săraci 

................ 6 puncte 

, zglobiii. ............ 8 puncte 

................................................................................ 6 puncte 

....................... 4 puncte 
..................................................................................................4 puncte 

diferite............................................................................................6 puncte 

..........................10 puncte 

ț. Zi de zi descopăr lucruri noi. Îmi place mult să fiu împreună cu colegii. 

o întâmplare petrecută 

..................................................... 24 puncte 
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BAREM DE

SUBIECTUL I 

I.1. - formularea corectă a moralei. 
I.2  -două idei principale 
        - formulare în enunț 

I.3. – două însușiri ale copilului 
      - justificarea trăsăturii pe baza textului
I.4. – continuarea textului în 5 propoziții

I.5.- două perechi de cuvinte cu sens opus
   EX: bogați/săraci 
         Zile/nopți 
I.6. Rolul LINIEI DE DIALOG 
      Rolul VIRGULEI 
     Rolul semnului exclamării 
I.7. construirea corectă a enunțurilor 

I.8. Transcrierea corectă a: 
      a) trei substantive însoțite de adjective  
      b) două substantive la  genul neutru
     c ) două verbe la timpul trecut 
     d) trei pronume personale diferite
I.9 
Transcrierea corectă a fiecărui verb 

 Iubiți 
 Vă place 
 Să învățați 
 Descoperiți 
 Vă place 
 Să fiți 

 

SUBIECTUL  al II-lea 

Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să
personaje principale insecte...................................................................................

 

-Existenața celor trei părți (introducere/cuprins/încheiere)= ...
-respectarea cerinței ...................................................................
- succesiunea logică a evenimentelor ( prezentarea coe
-ortografia..................................................................................
-punctuația .........................................................................................................
-respectarea numărului de cuvinte......................................................................
 

SE ACORDĂ 10 puncte din oficiu. 
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BAREM DE CORECTARE VARIANTA II / 2020 

2puncte 
1 punct+1 punct 
 1 punct+1 punct 

justificarea trăsăturii pe baza textului 
 1 punct+1 punct 
 1punct+1 punct 

ții Câte 1 punct pentru fiecare propozi
coerență/ continuitate cu textul= 5 puncte
-  corectitudinea gramaticala = 3

două perechi de cuvinte cu sens opus  
2puncte+ 2 puncte 

  2puncte 
  2 puncte 
  2puncte 
 Câte 2 puncte pentru fiecare enun
8 puncte 

țite de adjective   
două substantive la  genul neutru 

trei pronume personale diferite 

 
3x 2puncte= 6 puncte 
2x2puncte=4 puncte 
2x2puncte=4 puncte 
3x 2puncte= 6 puncte 

 

 
 
Minim 5 forme corecte x 2puncte=10 

100 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o întâmplare petrecută într
personaje principale insecte....................................................................................24 puncte 

ța celor trei părți (introducere/cuprins/încheiere)= .................................................1punct+1 punct+1 punct
ței ......................................................................................2 puncte (la SAT= 1 p/INSECTE= 1 p)

prezentarea coerentă/cronologică)............................................... 7 
ortografia..........................................................................................................................................

ția ........................................................................................................................................
numărului de cuvinte....................................................................................................

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
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Câte 1 punct pentru fiecare propoziție, aflată în 
cu textul= 5 puncte 

gramaticala = 3 puncte 

pentru fiecare enunț corect = 

Minim 5 forme corecte x 2puncte=10 puncte 

ți imaginezi o întâmplare petrecută într-un sat, având ca 

..........1punct+1 punct+1 punct 
puncte (la SAT= 1 p/INSECTE= 1 p) 

................................ 7 puncte 
...........................................5 puncte 
..........................................5 puncte 
.........................................2 puncte 


