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TESTARE  LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a – Concursul MICII SPIRIȘTI 

IUNIE, 2017 

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

 Timpul de lucru efectiv este de 45 de minute. 

 Cerințele:  1,5,8,9 se rezolvă pe foaia cu subiectele de examen. 
 

Citește cu atenție următorul text, scrie apoi răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 
  

Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din povești: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz1 de oglindă. […] Iar 
iepurele a zbughit-o la jucat. Încet, ascultând, ispitind, a ieșit tiptil-tiptil din curătură2 și, când a ajuns la margine 
și-a văzut întinderea lucie de zăpadă, a-nceput să sară de bucurie: 

„Poate mai întâlnesc un prieten“, își zise iepurașul. 
Și gândul îi răspunse: 
„Poate mai întâlnești un prieten...“ 
Și iar țupai-țupai, iepurele sare vesel: 
„Poate dau și peste o prietenă.“ 
Și gândul: 
„Poate dai și peste o prietenă.“ 
Și mergând așa, iepurașul cu gândul își vorbesc: 
„Ce lumină, și totuși luna încă nu a răsărit.“ 
„...Și totuși luna încă nu a răsărit.“ 
„Dar o să răsară.“ 
„...O să răsară.“ 
Și cum mergea pe marginea unei vâlcele3, iepurașul se opri o clipă să se odihnească. Atunci, de la 

spate, se ridică, albă și ea, ca de gheață, luna. Stelele păliră; pădurea, copacii, tufele își dezbrăcară deodată 
umbra. Iar iepurașul împietri de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ o arătare cu două coarne 
grozave. După clipa de spaimă, iepurașul se destinse4 ca o coardă și o zbughi la goană, se prăvăli în vale, 
veni de-a dura ca un bulgăre, se sculă și iar se rostogoli până jos; apoi o luă de-a dreptul, tăind câmpul. Se 
opri tocmai în stufăria iazului. Acolo, de-abia suflând, se ghemui cu ochii închiși... Să nu-și mai vază umbra!                                                          

 (Emil Gârleanu, Fricosul) 
__________________ 
1 iaz -  lac mic natural, format în albia unui râu; 
2 curătură - loc într-o pădure curățat de arbori, de mărăcini etc. pentru a putea fi cultivat 
3 vâlcea - vale îngustă și puțin adâncă; 
4 a se destinde – a se relaxa. 

 

PARTEA I               56 de puncte 

A. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI (14 puncte)  

1. Completează următorul organizator grafic cu secvențe din text/cuvinte care înfăţişează peisajul de 
iarnă.                                            8 puncte 
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2. Formulează o părere despre gestul iepurelui de a se ghemui cu ochii închişi.           6 puncte 
 

B. LIMBĂ ȘI COMUNICARE (32 de puncte)  

3.  Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din text: să sară și prieten.   4 puncte 
4. Explică, în 20-30 de cuvinte, sensul enunțului: Iar iepurașul împietri de groază: chiar de lângă el, se 

întinse pe pământ o arătare cu două coarne grozave.           5 puncte 
 

5. Încercuiește, în secvenţa următoare, cuvintele care nu sunt subiecte sau predicate: când a ajuns la 
margine și-a văzut întinderea lucie de zăpadă, a-nceput să sară de bucurie.         5 puncte 

6. Transcrie două substantive, două adjective și două verbe din ultimul alineat al textului.         6 puncte 
7. Alcătuiește enunțuri în care să existe: 

a. verb + substantiv +adjectiv (genul feminin, numărul singular);                          3 puncte 
b. substantiv + pronume (genul masculin, numărul singular) + verb;                     3 puncte 
c. substantiv + verb (numărul singular) + pronume;                                                   3 puncte 
d. substantiv (genul feminin, numărul singular) + verb + pronume (genul masculin, numărul plural). 

       3 puncte 
C. ORTOGRAFIE ȘI PUNCTUAȚIE  (10 puncte) 

8. Completează următorul text cu semnele de punctuație potrivite:           5 puncte 
 

- Andrei vii cu noi la plimbare Când citeşti mesajul dă răspuns de urgenţă  Așteptăm                                                                                              
        

9. Încercuiește greșelile de scriere din următorul enunț și scrie, sub fiecare, varianta corectă.     5 puncte 
 

Spune-ţi tuturor că epuraşii sunt cel mai drăguţe animale şi de acea copii le iubesc.         
 

........................................................................................................................................................ 
 
PARTEA a II-a            20 de puncte 
 

Scrie un text de 60-120 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare imaginară a iepurelui (din textul dat) 
într-o pădure fermecată. Vei avea în vedere următoarele cerințe: 

- să precizezi spațiul și timpul întâmplării; 
- să incluzi cel puțin un element de creativitate; 
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 
Vei primi 14 PUNCTE PENTRU REDACTAREA ÎNTREGII LUCRĂRI (unitatea compoziției – 2 p.; coerența 
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; 
punctuația – 3 p.; asezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.). 

IARNA 


