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EXAMEN DE SELECȚIE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - 1 IULIE 2021 

Varianta 1 
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total 100 de puncte.  

Timp de lucru 60 de minute (10 minute – lectura textului; 50 minute – rezolvarea cerințelor). 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

 

Subiectul I (40 de puncte)  

Citește cu atenție textul și rezolvă cerințele: 

S-a desprins raza din ghemul ei de aur și-a rătăcit prin senin. Și-n întâia zi, 

tremurătoare, căută pe ce să se oprească. 

Într-o poiană, din mijlocul unei păduri, găsi urma copitei unui cerb plină, ochi, 

de apa ploilor. Vroi să se strecoare în unda rece dar, în clipa aceea, un biet lup, slab 

de i se vedeau coastele, dădu buzna dintr-un desiș, se repezi, sorbi apa, turbură ce mai 

rămase, apoi se prăbuși în cealaltă margine a pădurii după o căprioară care tocmai 

trecea. 

Raza călători mai departe. 

Munți, dealuri, văi: ai ce cutreiera în lume când te-ai așternut la drum. 

Pe-un câmp, o grămadă de oameni prăfuiți, osteniți, aduși de șale, merg laolaltă. 

Pe umeri de-abia își duc puștile cu spăngile ascuțite. Raza îi urmărește; ar vrea să se 

înfășoare ca o sârmă de aur împrejurul spăngii călătorului celui mai obosit, rămas în 

urmă. Dar, deodată, un sunet de goarnă răzbate până în adâncuri. [...] 

Înfiorată, raza călătorește mai departe. Când vrei să rătăcești ai unde. Așa raza 

ajunge deasupra unui târg. 

Într-o casă mare, bogată, într-un salon, o mulțime de femei și de bărbați sorb 

ceaiul aromat. Râs, vorbă; și-un vals molatec se desprinde de pe clapele pianului, sub 

degetele subțiri și albe ale cântăreței. Ce mâni frumoase! Iar la degetul cel mic o piatră 

prețioasă, un diamant, parcă atrăgea raza; din înalt ea se coboară, și-n clipa aceea 

degetul fetei pare că fulgeră de focuri. Uimită, mândră, cântăreața se oprește, frânge 

cântecul și se uită cu îngâmfare împrejur: 

– Uitați-vă la diamantul meu, zice celor din odaie. Dar raza se furișează, și ochii 

tuturor privesc răutăcioși. 

Mai departe. Un colț curat, senin și liniștit nu e pe lumea aceasta? 

Într-alt târg, într-o mahala sărăcăcioasă, la o colibă. Fereastra mică e deschisă; 

lângă fereastră, mama, cu fața suptă de neodihnă, își leagănă copilașul bolnav pe 

genunchi. Micuțul stă cu ochișorii verzi deschiși, pieptul mai nu i se ridică, buzele albe 

nu se pot mișca. Se gândește mama: câte necazuri, câte nădejdi, și acum! și cum gândea 

astfel, o lacrimă, curată ca un mărgăritar, îi izvorăște în ochi mamei și i se anină de 

geană. Și-atunci raza pribeagă se topi în lacrimă și-o polei. 



 

Iar copilașul, care de mult nu se mai înviorase, o zări; întinse mânușița spre 

obrazul mamei și zâmbi ușor. 

Emil Gârleanu, O rază din vol. Din lumea celor care nu cuvântă 
 

*spangă – sabie lată cu două tăișuri; spadă. 

*pribeag – hoinar, străin, singur, izolat. 

 

Cerințe: 

1. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru următorii termeni subliniați în text: se  

coboară, necazuri.                                                                                                 6 puncte 

2. Alcătuiește un enunț în care cuvântul călători să fie substantiv. Precizează ce  

parte de vorbire este în text.                                                                                  6 puncte 

3. Extrage din primele două paragrafe, două verbe – unul la timpul prezent, altul  

la timpul trecut, un adjectiv, un pronume, un substantiv comun, genul feminin și un 

substantiv comun, genul masculin.                                                                        6 puncte 

4. Desparte în silabe următoarele cuvinte: diamant, genunchi, ușor.   6 puncte 

5. Transcrie din text câte o secvență care se referă la timpul, respectiv la spațiul  

acțiunii.                                                                                                                  8 puncte 

6. Explică în maximum 5 rânduri, sensul secvenței: o lacrimă, curată ca un  

mărgăritar, îi izvorăște în ochi mamei și i se anină de geană. Și-atunci raza pribeagă 

se topi în lacrimă și-o polei.                                                                                8 puncte 

 

 

Subiectul al II-lea (34 de puncte) 

 

 Alcătuiește o compunere de 80 – 120 de cuvinte, în care să prezinți/ relatezi o 

întâmplare reală sau imaginară, petrecută în timpul unei călătorii (cu trenul, cu 

mașina, cu avionul etc.). În elaboararea compunerii, vei avea în vedere: 

• să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;      12 puncte 

• să precizezi două repere de timp și spațiu;                                      8 puncte 

• să respecți părțile componente ale unei compuneri și proporția fiecăreia;    6 puncte 

• să ai un conținut adecvat cerinței;         4 puncte 

• să te încadrezi în limita de cuvinte indicată.        4 puncte 

 

 

Notă! 

Se acordă 16 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2p.; 

coerența textului – 2p.; stilul, vocabularul adecvate – 2p.; ortografia – 4p.; punctuația – 

4p.; așezarea corectă în pagină – 1p.; lizibilitatea – 1p.) 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

VARIANTA 2 
 
 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni 

de punct. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total. 

 
Subiectul I (40 de puncte) 
1. câte 3 puncte pentru notarea unui cuvânt cu sens opus (de exemplu: se coboară – se ridică, necazuri – bucurii, 
împliniri)                                                                                                                                             2*3p=6 puncte 
2. enunț alcătuit corect – călători – substantiv, nr. plural; notarea părții de vorbire, în text, călători - verb.                                                                                                                      
                                                                                                                                                           2*3p=6 puncte 
3. câte 1 punct pentru transcrierea fiecărei părţi de vorbire din alineatul indicat (de exemplu, verbe – unul la 
prezent: să se oprească, să se strecoare; altul la trecut: s-a desprins, a rătăcit, trecea etc.;; un adjectiv: plină, rece, 
biet; un pronume: ei, i; un substantiv comun, genul feminin: o poiană, raza; un substantiv comun, genul masculin: 
unui cerb, un lup)                                

6x1p=6 puncte 
4. despărțirea corectă în silabe: diamant – di-a-mant, genunchi – ge-nunchi, ușor – u-șor.              2*3p=6 puncte 
5. transcrierea corectă a secvențelor — de exemplu pentru timp: Și-n întâia zi, apoi, deodată; pentru spațiu: 

Într-o poiană, din mijlocul unei păduri, Pe-un câmp, Într-o casă mare, bogată, într-un salon etc.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     8 puncte 

6. explicare nuanțată  – 8p/ explicare superficială, ezitantă – 5p/ încercare de a explica sensul secvenței – 1p
                                                                                                                             8 puncte
                                                                                                                                                                                                                                            
Subiectul al II-lea (34 de puncte) 
– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 12p.; fără respectarea succesiunii logice 
a faptelor – 6 p.                12 puncte 
– precizarea reperelor/ indicilor de spațiu și a timp                8 puncte 
– respectarea părților componente ale unei compuneri și a proporției– 6p; respectarea parțială – 3p          6 puncte 
--adecvarea conţinutului la cerinţă – 4p.; conţinut parţial adecvat – 2p.                         4 puncte 
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte              4 puncte 
 
Notă! 
Cele 16 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 
– unitatea compoziţiei                 2 puncte 
– coerenţa textului  (pentru ex. 7 și pentru compunere)                                                                               2 puncte 
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2p.; parţial – 1p.                      2 puncte 
– ortografia (0 erori: 4p.; 1 – 2 erori: 3p.; 3 – 4 erori: 2p.; 5 erori – 1p; mai mult de 5 erori: 0p)                     4 puncte 
– punctuaţia (0 erori: 4p.; 1 – 2 erori: 3p.; 3 – 4 erori: 2p.; 5 erpri – 1p; mai mult de 5 erori: 0p)                    4 puncte 
– aşezarea corectă a textului în pagină                                                                                                           1 punct 
– lizibilitatea                                                                                                                                                       1 punct 
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