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TESTAREA PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
PROBA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi răspunde cerinţelor formulate mai jos:
S-a desfăcut din mugur, într-o dimineaţă caldă a începutului de primăvară. Cea dintâi rază de soare s-a
împletit pe dânsa, ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea atingeri. Ziua întâi i s-a
părut scurtă şi apropierea nopţii o mâhni. Lumina se stinse, răcoarea o făcu să se zgribulească, să se vâre sub
celelalte şi să aştepte, aţipind, până a doua zi, venirea soarelui.
Cu ce revărsare de strălucire se ridică stăpânitorul lumii, până sus, pe cer! Raza se scoborî din nou şi toată
ziua, încălzită, frunza se scăldă în albastrul văzduhului.
În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai în vârf. De
deasupra îi cădea lumină, dedesubt se ridica până la ea mireasma crinilor albi, singuratici, cu potirul plin de
colbul aurului mirositor.
Un ciripit străin o miră. Şi cea dintâi rândunică, venită de departe, tăie albastrul ca o săgeată, înconjură
copacul de câteva ori, cu strigăte de bucurie, apoi se aşeză pe streaşina casei, cântând mereu...
(Emil Gârleanu – Frunza)
Cerinţe
Partea I (37 de puncte)
1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
subliniate.
( 5 puncte)
2. Alcătuiește câte o propoziție în care cuvintele nou și mare să aibă alte sensuri decât în text.
(5 puncte)
3. Explică folosirea virgulei în structura: În scurtă vreme se desfăcu mare, verde...
(2 puncte)
4. Precizează ce sunt, ca parte de vorbire și de propoziție, cuvintele subliniate în secvenţa:
De deasupra îi cădea lumină, dedesubt se ridica până la ea mireasma crinilor albi, singuratici, cu
potirul plin de colbul aurului mirositor.
(2,5 X 4 = 10 puncte)
5. Scrie o propoziție dezvoltată, în care să existe două atribute exprimate prin substantive proprii. (5 puncte)
6. Interpretează, în 3-5 rânduri, semnificaţia secvenței: Cea dintâi rază de soare s-a împletit pe dânsa, ca
o sârmă de aur, făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea atingeri.
(10 puncte)
Partea a II-a (38 de puncte)
Redactează o compunere de 20-25 de rânduri, în care, inspirându-te din fragmentul dat, să prezinţi
o întâmplare petrecută în primele zile de primăvară, ai cărei protagonişti sunt o frunză şi o
rândunică, respectând următoarele repere:
- valorificarea originală a sugestiilor textului ( 10 p.);
- integrarea creativă a următoarelor două secvenţe extrase din fragment:
o revărsare de strălucire
o colbul aurului mirositor ( 8 p.)
- îmbinarea narațiunii (povestirii) cu descrierea, ca moduri de expunere (15 p.);
- alegerea unui titlu expresiv (5 p.);
NOTĂ! Vei primi 15 puncte pentru redactarea întregii lucrări, distribuite astfel: unitatea compoziţiei,
coerenţa enunțurilor – 4 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 p.; ortografia
– 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitate – 2 p.
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Str. Petre Andrei nr 9, cod poștal 700495, Tel./fax: 0232 211826, www.liis.ro, CF 4701568, licinfoiasi@gmail.com

