TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A
LA COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
VARIANTA 1
Citește cu atenție textele următoare și apoi răspunde cerințelor:
I.
Petruș s-a înfățișat la ușă a doua zi. Și fostul profesor, bătrânul pensionar, după ce
a stat puțin de vorbă, îl îndemnă:
― Haidem sus, în bibliotecă, să alegem împreună ce-ți dorește inima…
Astfel a căpătat Petruș cele dintâi cărți despre urșii albi și despre expedițiile polare. Și astfel,
citind mereu, a ajuns un adevărat specialist, cum îl necăjește mai în glumă, mai în serios, Mihai Stoican,
tatăl său, când îl zărește cu cartea în mână și cu nasul în carte.
― Ei, Petruș, ai ajuns la pol sau încă nu?
― Mai am, tată, până s-ajung! Acum de-abia citesc însemnările lui Nansen…
― Bine, bine! Povestește-mi și mie câte ceva, domnule specialist! îl îndemna adeseori Mihai
Stoican.
Petruș n-aștepta să fie rugat de două ori. Era gata cu povestirile.
Într-adevăr, câte cărți n-a citit și câte peripeții nu poate istorisi el acum? (…)
Călătorește împreună cu expedițiile polare în ținuturile ghețurilor veșnice. Tremură de ger cu
eroii acelor fapte mărețe. Rabdă de foame cu dânșii prin troiene și prin vifore, orbit de talazurile
ninsorii.
(Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)
II.
Ursul polar sau ursul alb cum deseori i se mai spune pe baza coloritului său, este
unul dintre acele animale cu care suntem familiarizaţi încă din copilărie. Prin urmare, se pare că l-am
cunoaşte îndeajuns. Greşit! Ar spune în cor toţi specialiştii care şi-au dedicat viaţa studierii acestui
carnivor grandios. Şi pe bună dreptate, toţi aceşti cercetători susţin că urşii albi ascund încă numeroase
mistere legate de adaptările şi evoluţia lor.
(https://www.descopera.ro)
A. Lectură – 30 de puncte
1. Răspunde, în câte un enunț, la următoarele întrebări:
a) Cine îl ajută pe copil să-și descopere pasiunea pentru lectură?
b) Ce afirmă cercetătorii despre urșii polari?

8 p.

2. Explică, în 10 -15 cuvinte, înțelesul structurii: să alegem împreună ce-ți dorește inima.
3. Prezintă, în 10-20 de cuvinte, atitudinea tatălui așa cum se desprinde din textul I.
4. Identifică, într-un enunț, o asemănare – la nivelul conținutului – între cele două texte.

8 p.
8 p.
6 p.

B. Limba română – 30 de puncte
5. Precizează numărul de silabe din enunțul: Mai am, tată, până s-ajung!

4 p.
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6. Alcătuiește un enunț în care virgula să aibă alt rol decât în secvența: Ei, Petruș, ai ajuns la pol sau
încă nu? Precizează rolul!
8 p.
7. Indică partea de vorbire și funcția sintactică a cuvintelor subliniate din textul II.
10 p.
8. Continuă enunțul Petruș s-a înfățișat la ușă a doua zi cu o propoziție negativă în care să existe un
atribut exprimat prin substantiv.
8 p.
C. Redactare – 30 de puncte
9. Scrie o compunere, de 150 – 200 de cuvinte, cu următorul început:
― Haidem sus, în bibliotecă, să alegem împreună ce-ți dorește inima…
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.
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