TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A
LA COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
VARIANTA 2
Citește cu atenție textele următoare și apoi răspunde cerințelor:
I. EXTRATERESTRUL (se scarpină în cap cu cele trei mâini): Iertați-mă, dar pentru mine...
totul este atât de terestru... De fapt, ce înseamnă cadou?
ELIZA: Hm... cum să-ți explicăm...
ADRIAN: La voi, când vrei să-i faci cuiva o bucurie... o mare plăcere... să-i arăți că-l iubești,
ce-i dai?
EXTRATERESTRUL: A, la noi e simplu… (Extraterestrul își agită cele trei mâini în aer ca și
cum ar vrea să prindă ceva, apoi modelează cu palmele respective „materie”, ca și cum ar face
un bulgăre de zăpadă.) Poftim… e pentru voi…
Extraterestrul le întinde copiilor un fel de bulgăre care seamană cu o inimă și în care
palpită o luminiță.
ADRIAN: Ce-i asta?
EXTRATERESTRUL: E un bulgăre de timp.
MANUELA: Ce?!
ELIZA: Tu știi să faci bulgări de timp?
EXTRATERESTRUL: Da, La noi, singurul cadou pe care ni-l facem este timpul. Ne oferim unii
altora bulgări de timp. (Depune bulgărul în mâinile Elizei.) Poftim, e pentru tine…
Eliza, contrariată, admiră bulgărul de timp care pâlpâie, dar emite și un fel de melodie.
MANUELA: Vreau și eu unul, vreau și eu!
EXTRATERESTRUL: Imediat. (Își agită mâinile, înhață materie din aer și mai face un bulgăre
de timp.) Iată, Manuela, e al tău. Poți să-l duci la ureche și să asculți cum cântă…
ADRIAN: Și eu, și eu vreau unul…
EXTRATERESTRUL: Da, Adrian… (Îi prepară un bulgăre de timp.)
ADRIAN: Oooo… al meu susură…
ELIZA: Al meu cântă…
MANUELA: Al meu spune o poveste…
(Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama)
II. Oamenii se întreabă adesea dacă suntem sau nu singuri în Univers. Deși întrebarea nu și-a
găsit răspunsul, în anul 2020, multe descoperiri par să crească posibilitatea existenței entităților
extraterestre.
Descoperiri făcute pe cea mai apropiată planetă de Terra, în afara Sistemului Solar și
mult mai departe, par să indice posibilitatea că alte lumi ar putea găzdui organisme, de la
bacterii, până la ființe tehnologice.
În decembrie, cercetătorii au anunțat că au surprins un semnal radio foarte misterios care
provine de la cea mai apropiată stea de Soarele nostru, Proxima Centauri, aflată la doar 4,2
ani-lumină de Terra. Semnalul nu are o explicație încă, iar astronomii sunt entuziasmați și în
același timp precauți.
(https://www.descopera.ro/stiinta/descoperiri-incredibile-despre-viata-extraterestra)

A. Lectura – 30 de puncte
1. Transformă în vorbire indirectă replicile din secvența scrisă în casetă.
10 p.
2. Transcrie, din textul II, câte un cuvânt/un grup de cuvinte care se referă la timp,
respectiv, la spațiu.
6 p.
3. Prezintă, în 10 – 15 cuvinte, o trăsătură a unui personaj din primul text.
10 p.
4. Formulează, pe baza textului II, o întrebare pe care ai vrea să o adresezi unui astronom.
4 p.
B. Limba română – 30 de puncte
5. Precizează numărul de sunete din următoarele cuvinte: explicăm, plăcere, știi, ureche,
misterios.
5 p.
6. Explică scrierea cu literă inițială mare a cuvintelor din primul enunț al textului II. 6 p.
7. Indică partea de vorbire și funcția sintactică a cuvintelor subliniate din textul II. 10 p.
8. Alcătuiește o propoziție după schema:
Atribut + Subiect + Predicat + Atribut
9 p.
C. Redactare – 30 de puncte
9. Scrie o compunere, de 150 – 200 de cuvinte, în care să povestești ce au făcut copiii din
textul I cu bulgării de timp primiți de la Extraterestru.
Folosește narațiunea, descrierea și dialogul.
Notă! Pentru conţinut, vei primi 20 de puncte, iar pentru redactare, vei primi 10 puncte
(utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănţuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 3 puncte;
punctuaţia – 3 puncte; așezarea în pagină – 1 punct, lizibilitate – 1 punct).
Punctajul pentru redactare va fi luat în considerare doar dacă textul are cel puțin
150 de cuvinte.
Se vor acorda 10 puncte din oficiu.

