TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A LA
COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
VARIANTA 3
Citește cu atenție textul următor și apoi răspunde cerințelor:
„Luna apunea.
Dunstan își duse mâinile la gură și scoase un sunet de bufniță. Nu primi niciun răspuns;
cerul de deasupra avea o culoare intensă – poate albastru sau violet, nu negru – și era
presărat cu mai multe stele decât putea cineva să cuprindă cu mintea.
Scoase din nou sunetul de bufniță.
- Nu seamănă deloc cu sunetul scos de o bufniță pitică, îi zise ea cu severitate la ureche.
Poate cu cel al unei bufnițe albe de hambar. Dacă mi-aș fi îndesat rămurele în urechi, poate că
mi-aș fi putut închipui că-i sunet de bufniță-șoim. Dar nu unul de bufniță pitică.
Dunstan ridică din umeri, apoi zâmbi, ușor prostește. Zâna stătea lângă el. [...]
- Crezi că ești vrăjit, frumosule Dunstan?
- Nu știu.
Zâna râse, iar râsul ei era ca susurul unui râuleț care curge peste stânci și pietre.[...]
- Stelele voastre cum sunt? întrebă ea.”
(Neil Gaiman, Pulbere de stele)
1. Formulează, într-un enunț, ideea principală a fragmentului din chenar.
10 p.
2. Scrie câte un antonim pentru cuvintele subliniate: răspuns, deasupra, pitică și câte un
sinonim, potrivit în text, pentru cuvintele: rămurele, vrăjit.
5 p.
3. Notează cinci termeni din familia de cuvinte a substantivului culoare.
5 p.
4. Alcătuiește un enunț în care să folosești virgula într-o altă situație decât în secvența:
- Crezi că ești vrăjit, frumosule Dunstan?, pe care să o precizezi.
10 p.
5. Menționează partea de vorbire și funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența
următoare: Zâna râse, iar râsul ei era ca susurul unui râuleț care curge peste stânci și
pietre.
10 p.
6. Transformă o propoziție simplă, selectată din text, într-una dezvoltată, negativă. 10 p.
7. Exprimă-ți părerea despre comportamentul zânei.
10 p.
8. Alcătuiește o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să-ți imaginezi că te-ai
împrietenit cu zâna și ați plecat împreună într-o călătorie pentru a descoperi stelele.
30 p.
Oficiu: 10 p.
Total: 100 p.
NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii.

