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Nr. ______________ / _______________ 
 EXAMEN DE ADMITERE – CLASA A V-A 

LIMBA ROMÂNĂ 
Varianta 1 

 

I. Citiți cu atenție textul de mai jos și rezolvați următoarele cerințe: 

       „ La începuturi, pe Pământ nu era decât toamnă și vară. Vara se năștea din toamnă ș-apoi 

toamna o alunga, împărățea ea ce-mpărățea ș-apoi venea iar rândul verii s-o alunge... să 

împărățească un timp... 

            Și iată că-ntr-o zi, mai bine zis într-o noapte, pe când cerul era sticlos și aproape alb 

de frig, iar Luna se plimba agale prin palatul ei plin de oglinzi- căutând ceva, Pământul își 

aruncă privirile în sus, spre cer. Și-n oglinzile Lunii își văzu chipul... Toamna îi dăruise 

castane lucioase, cu coaja de mătase sticloasă, coșuri cu struguri aurii și mere de poveste , îi 

dăruise stupi de miere și nuci cu miez alb și dulce, îi dăruise brume argintii și ceață de creat 

mister... Și câte și mai câte nu-i dăruise toamna!... 

                                                                   (Silvia Kerin- „Poveștile bunicii albe”) 

1. Desparte în silabe cuvintele: sticlos, împărățească, oglinzi, argintii. (8p) 

2. Toamna îi dăruise castane lucioase.  

a) analizează cuvintele din propoziție. 

      b) transformă propoziția de mai sus într-o propoziție simplă. 

(15 + 12p) 

II. Scrie corect propozițiile: (15p) 

Mie/mi-e mi-e/mie drag  cântecul. 

Să-i/ Săi spui Toamnei că încă mai/m-ai am darurile sale. 

V-a/Va spus că v-a /va împărăți Vara? 

III. Alcătuiește o propoziție după schema: (10p) 

           PS        S        PS          P 

            S          s         a            vb 

IV. Alcătuiește un dialog de 10-15 replici, în care să imaginezi o convorbire între două 

anotimpuri, Toamna și Vara. (30p) 

            Vei avea în vedere: 

- propunerea unui titlu sugestiv; 

- înlănțuirea logică a ideilor; 

- folosirea a trei expresii artistice și sublinierea lor; 

- respectarea regulilor de scriere și de exprimare, așezarea în pagină, respectarea limitei 

de spațiu. 

 

Oficiu: 10 puncte 

Timp de lucru: 60 minute. Toate subiectele sunt obligatorii.  
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I. Înlocuiți cu un verb expresiile: (10p) 

a da de știre, a da binețe, a se da pe brazdă. 

II. Se dă propoziția:   

La marginea pădurii se cască o prăpastie amețitoare. 

a) Analizează părțile principale și secundare de propoziție. (10p) 

         b) Scrie trei enunțuri în care cuvântul „cască” să aibă înțelesuri diferite. (8p) 

         c) Scrie cinci cuvinte înrudite cu substantivul „floare”. (10p) 

 

III. Completează textul cu termenii potriviți din paranteză:  

         A fost odată un împărat care avea trei _____. Toți ______ erau destoinici și curajoși. Doreau să 

ajungă _________de nădejde. Și-au luat _______ nărăvași, pornind în lumea largă. S-au înfruntat pe 

rând cu _______ cei răi și cu ________ cu șapte capete. Au ajutat pe toți _________sărmani. S-au 

întors cu _______ în împărăția tatălui lor și l-au ajutat în ______ greii ______ ai _____________.  

( fiu, fii, fiii, cal, cai,caii, zmei, zmeii, balaur, balauri, balaurii, oameni, oamenii, toți, toții, ani, anii, 

bătrânețe, bătrâneții ) (22p) 

IV. Redactează o compunere de aproximativ 18 rânduri, pornind de la fragmentul: Când 

deschizi o carte, ea zboară. Și tu odată cu ea...în care să evidențiezi importanța lecturii pentru 

cititorul de orice vârstă. 

            Vei avea în vedere: 

- propunerea unui titlu sugestiv; 

- înlănțuirea logică a ideilor; 

-  respectarea structurii specifice unei compuneri; 

- folosirea a trei expresii artistice și sublinierea lor; 

 -      respectarea regulilor de scriere și de exprimare, așezarea în pagină, respectarea limitei de spațiu. 

 

Oficiu: 1 punct 

 

Timp de lucru: 60 minute 

Toate subiectele sunt obligatorii.  
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I. În următorul text sunt mai multe greșeli. Identifică-le și scrie corect textul:  

Țapul zise șarpe tu miai cerut prietenia și eu țiam dato. Mam luptat cu primejdia și am ieșit la 

uscat cu bine. Fămi și tu hatârul acum și dăte jos casă ne măsurăm. Apoi mă vei mânca. (24p) 

 

II. a. Precizați forma de plural a următoarelor substantive: înghețate, concediul, monedă, pix, 

ortodox. (5p) 

b. Alcătuiește o propoziție după schema: (14p)   

           PS        S        PS          P 

            S          s         a            vb 

III. Alcătuiește propoziții în care cuvintele: tineri, necunoscute, trecători să fie pe rând adjective 

și substantive.   (12p) 

IV. Găsește sensul opus al următoarelor cuvinte: succes, bucurie, alerga. ( 5p) 

V. Alcătuiți o compunere de aproximativ 10-15 rânduri, cu titlul ”Călătorie într-un vis”. (30p) 

Vei avea în vedere: 

- propunerea unui titlu sugestiv; 

- înlănțuirea logică a ideilor; 

-  respectarea structurii specifice unei compuneri; 

- folosirea a trei expresii artistice și sublinierea lor; 

 -      respectarea regulilor de scriere și de exprimare, așezarea în pagină, respectarea limitei de spațiu. 

 

Oficiu: 10 puncte 

Timp de lucru: 60 minute 

Toate subiectele sunt obligatorii.  
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