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  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Investeşte în oameni! 

Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“ 

Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate“ 

Titlul proiectului: „Educaţie şi performanţă“ 
Contract POSDRU/190/1.1./S/  

 
TEST MODEL PENTRU CONCURSUL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A V-A 

 
Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: 

 

“Bătrânul se îndepărta încet, apropiindu-se hoţeşte, ca o pisică şi aduse bancheta. Se aşeză pe 

ea, aşa fel încât o jumatate de corp îi era luminată de o lumină slabă şi nesigură, iar cealaltă jumătate 

era cufundată în umbră. Cu ochii fixaţi asupra copilului adormit, îl spiona cu multă atenţie, fără grijă 

că timpul trece şi, fără grabă, ascuţea cuţitul, murmurînd şi rânjind. Semăna astfel cu un paianjen 

cenuşiu, monstruos, care pândeşte pe nenorocitele insecte fără apărare ce s-au agăţat în pânza lui.”       

         

                                                                       ( după Mark Twain, Prinţ şi cerşetor)  

1. Identifică două trăsături ale bătrânului: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………0,5 p 

2. Transcrie din text o comparație: 

………………………………………………………………………………     0,5 p 

 

3. Desparte în silabe cuvintele: murmurând, cufundată, monstruos, . cenușiu     

...............................................................................................................................................

...................................................................................................................0,4 p 

4. Identifică un cuvânt ce conține diftong și un cuvânt ce conține vocale în hiat. 

…………………………………………………………………………………0,5 p 

 

5. Alcătuiește două propoziţii în care verbul a trece să aibă sensuri diferite faţă de cel din 

text. 

...............................................................................................................................................

...................................................................................................................0,5 p 

 

6. Transcrie din text un cuvânt derivat cu prefix şi unul cu sufix. 

...............................................................................................................................................

...................................................................................................................0,5 p 

 

7. Alcătuiește familia lexicală a primului cuvânt din text. (minim 4 termeni) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………0,4  p 

 

8. Alcătuiește câmpul lexical al insectelor. (minim 5 termeni) 

…………………………………………………………………………………0,5 p 

 

9. Construieste enunturi cu sinonimele  următoarelor cuvinte din text: 

cenuşiu =                                 a agăţa =                   a murmura =      

 0,6 p 
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10. Scrie antonimele următoarelor cuvinte din text: 

 

a se îndepărta #                     slabă #                       astfel # 

 încet #                                 luminat #            adormit# 0,6 p  

11. Alcătuiește propoziții cu ortogramele s-ar/ sar; m-ai/ mai; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………1 p  

 

12. Redactează o compunere de 8 – 15 rânduri  în care să utilizezi următoarele cuvinte: umbră, 

cenușiu, luminat, pânza, murmurând, se îndepărta. Dă un titlu sugestiv compunerii.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 3 p  

 

 
Ce exerciţiu ţi s-a părut mai uşor? Dar cel mai greu? 

 


