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EXAMEN DE ADMITERE ÎN CLASA a V-a 
PROBA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru : 60 min. 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

 
I. Citește cu atenție următorul text, scrie apoi răspunsul pentru fiecare dintre  cerințele de 

mai jos: 

„Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam'mare, mămiţica şi tanti Miţa au promis 

tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 mai. 

Puţin ne import dacă aceste trei dame se hotărăsc a părăsi locul lor spre a veni în Capitală 

numai de hatârul fiului şi nepoţelului lor.  Destul că foarte de dimineaţă, dumnealor, frumos 

gătite, împreună cu tânărul Goe, aşteaptă cu multă nerăbdare, pe peronul din urbea X, trenul 

accelerat care trebuie să le ducă la Bucureşti. Adevărul e că, dacă se hotăreşte cineva să asiste la 

o sărbătoare naţională aşa de importantă, trebuie s-o ia de dimineaţă. Trenul în care se vor sui 

ajunge în Gara de Nord la opt fără zece a.m. D. Goe este foarte impacient şi, cu un ton de 

comandă, zice încruntat: 

- Mam'mare! De ce nu mai vine?... Eu vreau să vie! 

- Vine, vine acuma, puişorul mamii! răspunde cucoana. 

Şi sarută pe nepoţel; apoi îi potriveşte pălăria. 

Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu inscripţia pe 

pamblică: le Formidable, şi sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Miţa, că "aşa ţin 

bărbaţii biletul".” 

(Ion Luca Caragiale- „D-l Goe” ) 

 

1. În propoziția Tânărul poartă un frumos costum de marinar. cuvintele tânărul și frumos 

sunt adjective. A/F (6p) 

2. Adjectivul subliniat din propoziția Goe poartă… sub pamblică biletul de călătorie înfipt 

de tanti Miţa. este de genul masculin, numărul singular. A/F (6p) 

3. Enunțul următor este scris corect: Voi venii cu doi copii. A/F (6p) 

4. Alege seria care conține cuvinte cu înţelesuri diferite față de cele din text ale termenilor 

,,poartă” şi ,,care”. (6p) 

a)El poartă un fular nou. Două care cu boi treceau pe drum. 

b) Am văzut o poartă sculptată în lemn. Care este dorința ta? 

c) Se poartă frumos cu noi. Grigorescu a pictat care cu boi. 



5. Sunt despărțite în silabe toate cuvintele din seria :  

a) di-mi-neaţă, im-pa-cient, vreau, ac-ce-le-rat 

b) di-mi-nea-ţă, im-pa-ci-ent, vreau, ac-ce-le-rat 

c) di-mi-nea-ţă, imp-a-ci-ent, vrea-u, ac-ce-le-rat   (6p) 

6.  Precizaţi valoarea  morfologică a cuvintelor: „se hotărăsc”, „sărbătoare”, „naţională”, „eu”. 

(9p) 

a) verb, substantiv, adjectiv, pronume; 

b) verb, subiect, atribut, pronume; 

c) pronume, substantiv, adjectiv, verb 

7. Precizaţi funcţia  sintactică  a cuvintelor: „se hotărăsc”, „sărbătoare”, „naţională”, „eu”. (9p) 

a) predicat, subiect,  parte secundară, parte secundară; 

b) predicat, parte secundară , subiect, parte secundară; 

c) predicat, parte secundară , parte secundară, subiect. 

8. Fac parte din aceeași familie de cuvinte: alb, albastru, alburiu, albicios. A/F (6p) 

9. Aceasta este o propoziție dezvoltată: Așteaptă trenul. A/F (6p) 

10. Scrie o compunere de 100-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să povestești o întâmplare 

al cărei personaj principal să fie Goe. Vei folosi naraţiunea şi dialogul. (30p) 

Vei avea în vedere:  

- Să dai un titlu potrivit compunerii tale; 

- Să foloseşti modurile de expunere indicate; 

- Să respecţi structura unei compuneri; 

- Să te exprimi corect, clar, expresiv; 

- Să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie. 

 

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

 

 



 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

1. F (6p) 

2. F (6p) 

3. F (6p) 

4. c (6p) 

5. b (6p) 

6. a (9p) 

7. c (9p) 

8. F (6p) 

9. A (6p) 

10. Compunerea imaginativă- 30p: titlu potrivit: 3p, respectarea structurii unei compuneri – 

introducere, cuprins, încheiere: 3p, folosirea modurilor de expunere indicate: 8p(2x4p = 

8p), exprimarea corectă, clară, expresivă: 8p, respectarea normelor de ortografie şi de 

punctuaţie:  6p, aşezarea în pagină: 2p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 


