TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A
LA COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
VARIANTA 3
Citește cu atenție textele următoare și apoi răspunde cerințelor:
I.
La granița cu Elveția ne-am oprit la o stație nostimă de benzină. Avea o singură
pompă. Dintr-o căsuță verde a ieșit un bărbat foarte scund. Era pitic, se pare. Tata i-a pus în
față o hartă și l-a întrebat care e cel mai scurt drum prin munții Alpi, spre Veneția.
Piticul i-a răspuns cu o voce pițigăiată în timp ce arăta cu degetul pe hartă. Vorbea
doar germana, așa că tata mi-a tradus că omulețul ne sfătuia să înnoptăm într-un sătuc ce se
numea Dorf.
În timp ce vorbea, s-a uitat la mine de parcă n-ar mai fi văzut un copil în viața lui.
Poate că-i plăceam în mod deosebit din cauză că eram amândoi la fel de înalți. Eram gata să
pornim mașina când mi-a întins o lupă într-un etui* verde.
― Ia-o cu tine, mi-a spus el cu voce gâtuită. E
făcută dintr-un ciob pe care l-am găsit în burta unei căprioare rănite de un vânător. Cred că
vei avea nevoie de ea la Dorf, ce spun eu, sigur vei avea nevoie de ea, băiete. Pentru că un
lucru pot să-ți spun: de cum te-am văzut, am fost sigur că vei avea nevoie de o mică lupă la
drum! mi-a tradus tata.
(Jostein Gaarder, Misterul cărților de joc)
*etui=cutiuță sau toc din piele, carton, stofă etc., în care se păstrează obiecte mai delicate

II.
Lupa este unul dintre cele mai vechi instrumente folosite de către ştiinţă. Cu mii de
ani în urmă, egiptenii foloseau bucăţi de cristal pentru a putea vedea mai bine obiectele mici.
În Roma, împăratul Nero era cunoscut pentru faptul că se uita la piesele de teatru prin
intermediul unor mici pietre preţioase, pentru a vedea mai bine actorii, precum se uită astăzi
spectatorii prin binocluri. Prima lupă construită pentru scopuri ştiinţifice a fost concepută în
Anglia, de către filosoful Roger Bacon, în secolul al XIII-lea.
(Curiozități despre lupă, https://moldova-suverana.md)
A. Lectură – 30 de puncte
A. Lectura – 30 de puncte

1. Formulează, în enunțuri, câte o idee principală din fiecare text. 10 p.
2. Transcrie, din textul II, un cuvânt/un grup de cuvinte care se referă la timp. 4 p.
3. Prezintă, în 10 – 15 cuvinte, atitudinea piticului desprinsă din secvența: Ia-o cu tine
[…] Cred că vei avea nevoie de ea la Dorf, ce spun eu, sigur vei avea nevoie de ea,
băiete.
10 p.
4. Precizează, într-un enunț, o întrebuințare a lupei din textul II. 4 p.
B. Limba română – 30 de puncte
5. Despărțiți în silabe următoarele cuvinte: Elveția, construită, științifice, bucăți , teatru.
5 p.
6. Explică utilizarea cratimei din secvența: să-ți spun. 5 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 + Atribut+ Predicat + Atribut
10 p.
C. Redactare – 30 de puncte
9. Scrie o compunere, de 150 – 200 de cuvinte, în care să povestești ce ai face cu o lupă
magică.
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.

