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Selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a  

Limba şi literatura română 
 

 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

 

„E teribilă casa bunicilor! Uf! de câte ori trebuie să se ducă la bunici cu părinții, copiii 

se uită chiorâș unul la altul, strâmbă din buze, dau din cap și sunt ca zmeiele descălecate de pe 

vânturi și arestate în dulap, cu cozile înfășurate, sfoara depănată și zbârnâitoarea mută. 

Mâinile trebuie să fie curate și dulci la pipăit și unghiile tăiate, părul pieptănat, dar nu 

cu mâinile, hainele periate, ghetele lustruite. 

- Să nu vorbiți tare și neîntrebați, să nu râdeți prostește, să nu puneți mâna pe lucruri, să 

nu v-atingeți de pisici, să nu faceți obrăznicii... 

- Atunci ce să facem? 

- Să fiți cuminți. 

Să nu, să nu, să nu. Asta-i casa bunicilor: zidurile între care nepoții n-au voie să fie copii. 

E mai rău decât la biserică. Acolo măcar e lume multă, mare și cam surdă, iar copiii – printre 

babe și moșnegi – sunt ca în pădurea veche: își fac semne și râd pe furiș și înfundate. Dar bunicii 

sunt doi, fiecare în câte un fotoliu; părinții doi, fiecare pe un scaun; iar copiii prizonieri între 

ochelarii bunicilor și ochii părinților.” 

(Ionel Teodoreanu, „Bunicul a fost, bunica este” din volumul „Ulița copilăriei”) 

 

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:  

A. Înţelegerea textului (10p) 

1. Găseşte câte un cuvânt care să aibă acelaşi sens precum următoarele cuvinte din text: 

„teribilă”, „se uită” „curate”, „obrăznicii”. (4p/ 1p itemul) 

2. Prezintă, în minimum cinci rânduri, atmosfera din casa bunicilor, așa cum este ea 

surprinsă de către povestitor. Cum trebuie să se comporte copiii și de ce?  (6p) 

 

B. Limbă şi comunicare (21p) 

3. Explică folosirea a două semne de punctuaţie diferite din fragmentul următor:  

„- Să nu vorbiți tare și neîntrebați, să nu râdeți prostește, să nu puneți mâna pe lucruri, 

să nu v-atingeți de pisici, să nu faceți obrăznicii... 

- Atunci ce să facem?”. (4p/ 2p itemul) 

4. Desparte în silabe următoarele cuvinte din text: descălecate, dulci, biserică, prizonieri. 

(4p/ 1p itemul) 

5. Alcătuieşte câte un enunţ în care următoarele cuvinte să se ortografieze altfel decât în 

fragmentul din opera „Bunicul a fost, bunica este” de Ionel Teodoreanu: care, mai, iar. (3p/ 

1p itemul) 

6. Alcătuiește familia lexicală (minimum 4 termeni) în care se încadrează substantivul copil. (4p/ 1p 

itemul) 
7. Precizează ce parte de vorbire reprezintă fiecare dintre cuvintele subliniate în textul de 

mai sus. (4p/ 1p itemul) 

8. Precizează ce parte de propoziţie (funcție sintactică) reprezintă cuvintele copiii și se uită 

în secvenţa: „[...]copiii se uită chiorâș unul la altul”. (2p/ 1p itemul) 
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C. Scrierea imaginativă (14 p) 

9. Scrie o compunere, de minimum 15 rânduri (150 de cuvinte), valorificând imaginile de 

mai jos. În compunerea ta, vei avea în vedere: 

• Prezenţa celor trei părţi ale compunerii; 

• Folosirea a cel puţin trei expresii artistice diferite, pe care le vei sublinia; 

• Îmbinarea naraţiunii cu secvenţe descriptive; 

• Propunerea unui titlu adecvat conţinutului; 

• Încadrarea în numărul de cuvinte propus. 

 

          

                    

 

 

Timp de lucru: 45 minute 

 

 

 

 

  



 

 3 din 4 
 

 

 
 

Selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a  
Limba şi literatura română 

 

 

Barem de corectare și de notare 

 

A. Înţelegerea textului (10 p) 

1. Identificarea corectă a cuvintelor cu acelaşi sens: „teribilă”= grozavă, îngrozitoare, „se uită” 

= privește, „curate” = imaculate, dezinfectate, îngrijite, „obrăznicii” = impertinențe, șotii, pozne. 

(4p/ câte 1p pentru fiecare răspuns corect – 4x1p)  

2. Prezentarea atmosferei din casa bunicilor, așa cum este ea surprinsă de către povestitor– sugestie de 

răspuns: Casa bunicilor este un spațiu al restricțiilor, al regulilor clare și al unei conduite 

impecabile. Aspectul fizic și conduita celor mici sunt strict monitorizate de către ochiul exigent 

al adulților. Nepoții sunt comparați cu niște zmeie care sunt forțate să stea cuminți în dulap, fără 

a mai cunoaște gustul aventurii. Copiilor nu li se permite de către adulți să se manifeste liber, să 

facă obrăznicii, deoarece i-ar pune într-o lumină proastă față de bunici. (6p)  

B. Limbă şi comunicare (21 p) 

3. Linia de dialog, semn de punctuaţie, marchează vorbirea directă sau începutul vorbirii unui 

personaj./ Punctele de suspensie, semn de punctuaţie, marchează o pauză în vorbire care trădează 

implicarea emoţională a vorbitorului./ Semnul întrebării, semn de punctuaţie, marchează sfârșitul 

unei propoziții interogative./ Virgula, semn de punctuaţie, marchează o pauză între propoziții. 

(4p/ câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect) 

4. Despărțirea corectă în silabe a cuvintelor: descălecate= des-că-le-ca-te, dulci= dulci, 

biserică= bi-se-ri-că, prizonieri= pri-zo-ni-eri. (4p/ 1p itemul) 

5. Construirea corectă a enunţurilor: Știu c-are dreptate. Tu m-ai chemat. El i-ar da un sfat. (3p/ 

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect) 

6. Familia lexicală (minimum 4 termeni) în care se încadrează substantivul copil: copilaș, 

copilandru, copilărie, copilăros, a copilări, copilărit, copilărește. (4p/ câte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect) 

7. Precizarea valorii morfologice a cuvintelor subliniate: casa - substantiv comun, zmeiele -

substantiv comun, cuminți - adjectiv, râd - verb (predicativ). (4p/ câte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect) 

8. copiii- funcţia sintactică de subiect, se uită- funcţia sintactică de predicat verbal (2p/ câte 1 

punct pentru fiecare răspuns corect)  

 

 

C. Scrierea imaginativă/ exercițiul 9 (14 p):  

• Conţinutul compunerii (12p): 

a) originalitatea titlului- 2p; titlul nesemnificativ şi fără conexiune cu întreg conţinutul 

compunerii 1p, absenţa titlului 0p; 
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b) utilizarea informaţiilor din toate cele șase ilustraţii 0,3px6=1.8p; 

c) originalitatea ideilor 2,2p; 

d) integrarea a trei expresii deosebite şi subliniate 1,5p/ nesublinierea expresiilor 0p; 

e) prezenţa naraţiunii şi a descrierii 2p 

f) încadrarea în numărul de cuvinte propus 1p 

g) prezenţa celor trei părţi ale compunerii (introducere, cuprins, încheiere) 1,5p 

 

• Redactare (2p): structurarea ideilor – 1p; coerenţa şi logica – 0,25p; punctuaţia – 0,25p; 

ortografia -0,25p; aşezarea în pagină/lizibilitatea/vocabular adecvat – 0,25p. 

 

Total: 45 de puncte. 

Notă: nu se acordă alte fracțiuni de punctaj decât cele specificate în barem. 

 

 


