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  ADMITERE ÎN CLASA A V-A 
30 IUNIE 2020 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Toate subiectele sunt obligatorii.  
Timp efectiv de lucru – 45 de minute. 

 
Subiectul I  
Citeşte cu atenţie textul următor: 
 

       Alice, care şedea lângă sora ei pe un tăpşan, se simţea tot mai obosită, pentru că nu avea nimic de 
făcut; o dată sau de două ori a tras cu ochiul la cartea pe care o citea sora ei, dar era o carte fără poze şi 
fără dialoguri, „şi ce rost are o carte fără poze şi fără dialoguri ?” şi-a spus Alice în sinea ei. 
       Aşa încât stătea şi se gândea (...) dacă plăcerea de a împleti un lanţ de margarete merita oboseala de 
a se ridica şi de a culege florile; când, deodată, un Iepuraş-Alb, cu ochi roz, a trecut pe lângă ea. 

(Lewis Carroll, „Alice în Ţara Minunilor”) 
 

*tăpșan - loc neted și ușor înclinat, acoperit cu verdeață 
 

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
 
1. Precizează câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) şi altul cu sens opus (antonim) pentru 
cuvintele: şedea şi dialoguri.                                                                                                                 10 puncte 
2. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul a culege să aibă înţelesuri diferite de cel din text.       
                                                                                                                                                                    10 puncte  
3. Explică, în 30-50 de cuvinte, fragmentul „şi ce rost are o carte fără poze şi fără dialoguri ?”   
                                                                                                                                                                    10 puncte                                                                 
4. Numeşte partea de vorbire a cuvintelor subliniate.                                          10 puncte 
5. Construieşte o propoziție după următoarea schemă: 

verb + numeral + substantiv comun + adjectiv + substantiv  comun                                 10 puncte   
6. Rescrie următorul enunț corectând greșelile: 

Iepurașul ia promis fetiței că va veni la ora doisprezece și v-or merge împreună la căsuța care au 
văzuto.                                                                                                                                                   10 puncte             

 
Subiectul II  
Imaginează-ţi o continuare a acestui text de minimum 15 rânduri (120-150 de cuvinte) în care să 
povestești o întâmplare a Iepurașului-Alb. În realizarea compunerii vei folosi expresii artistice.                                                                                                                                                                                                                                                          

     30 puncte 
 Vei primi punctaj pentru: 

- alegerea unui titlu sugestiv (4 puncte) 
- relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor; (6 puncte) 
- originalitate/ creativitate (4 puncte) 
- folosirea expresiilor artistice (4 puncte) 
- respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie (4 puncte) 
- încadrarea în limitele de spațiu indicate. (4 puncte) 
- stilul și vocabularul adecvate cerinței (2 puncte) 
- așezare în pagină, lizibilitate (2 puncte) 

 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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ADMITERE ÎN CLASA A V A 

30 IUNIE 2020 –  

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Barem de corectare  

A.   1. Precizarea corectă a câte unui cuvânt cu sens asemănător (sinonim) şi a altuia cu sens opus (antonim) pentru 
cuvintele : şedea şi dialoguri.   

 10 puncte (4×2,5 puncte) 
De exemplu: 
 şedea–stătea, se odihnea/ se mişca, mergea;  
 dialoguri – discuţii, conversaţii/ tăceri ;   
 
2. Alcătuirea corectă a două enunţuri  în care cuvântul a culege să aibă înţelesuri diferite:  

10 puncte (2× 5 puncte)  
De exemplu:  
Premiantul a cules roadele învăţăturii.  
Detectivul a cules informaţii de la cei prezenţi.   
Copiii au cules fructele din livadă.        
 
3. Explicaţia fragmentului „şi ce rost are o carte fără poze şi fără dialoguri ?”  în 30-50 de cuvinte:    
10 puncte – explicație corectă și nuanțată; 
 5 puncte – explicație corectă, fără elemente de interpretare personală;  
2 puncte – încercare de explicare. 
 

4. Precizarea părţii de vorbire a cuvintelor: (pe lângă) ea, oboseala.                                                               .                                                                       
10 puncte (2×5 puncte) 

(pe lângă) ea, –pronume personal, oboseala -substantiv. 
 
5. Construirea  corectă a enunţurilor:                                                                                                           10 puncte (5×2 puncte) 
De exemplu:  
Se vedeau doi pomi înfloriţi în zare. 
Veneau trei copiii veseli de la şcoală.                
                
 6. Rescrierea corectă  a enunţului: 
Iepuraşul i-a promis fetiţei ca va veni la ora douăsprezece şi vor merge împreună la căsuţa pe care au văzut-o. 
                                                                                                                                                                              10 puncte (5×2 puncte) 
 
B. Redactarea compunerii  în care să se prezinte subiectul dat.  

30 puncte  
- alegerea unui titlu sugestiv (4 puncte) 
- relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor; (6/4 puncte) 
- originalitate/ creativitate (4/2 puncte) 
- folosirea expresiilor artistice (4 /2 puncte) 
- respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (4 puncte / 3 puncte- 1-3 greseli/  

1 punct-  mai mult de 3 greseli ) 
- încadrarea în limitele de spațiu indicate – 120-150 cuvinte (4 puncte) 
- stilul și vocabularul adecvate cerinței (2 puncte) 
- așezare în pagină, lizibilitate (2 puncte/ 1 punct) 

 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 


