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Examen de selecţie pentru clasa a V-a – 1 iulie 2021 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

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

Timp de lucru 50 de minute (10 minute – lectura textului; 40 minute – rezolvarea cerințelor). 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

 

Subiectul I (40 de puncte)  

Citește cu atenție textul și rezolvă cerințele: 

Vecinii mei de aici, de la Mallul Big Top, ştiu să facă o mulţime de 

giumbuşlucuri. Toţi sunt mai educaţi şi mult mai bine dresaţi decât mine. Am o vecină 

care joacă baseball, deşi e doar o găină. Altul conduce o maşină de pompieri, în ciuda 

faptului că e un iepure.  

Am avut odată o vecină – o focă alunecoasă şi grijulie – care putea să ţină o 

bilă pe vârful nasului de dimineaţă până seara. Glasul îi suna ca lătratul unui câine 

legat afară într-o noapte geroasă. Copiii îşi puneau dorinţe şi aruncau monede în 

bazinul ei. Străluceau acolo, pe fund, ca nişte pietricele de aramă. Într-o zi focii i-a fost 

foame – ori poate că i se urâse de toate – şi atunci a înghiţit o sută de penny.  

Mack ne-a spus că o să se facă bine. S-a înşelat. Mack a intitulat spectacolul 

nostru: „Cel mai mic Big Top de pe pământ.“ Zi de zi la două, la patru şi la şapte, ne 

trezim cu oameni care-şi fac vânt cu evantaiul, beau suc şi aplaudă. Bebeluşii plâng. 

Mack pedalează pe o bicicletă ridicol de mică, în costum de clovn. Un câine pe nume 

Snickers călăreşte pe spinarea Stellei. Stella şade pe un scaun. E un scaun deosebit de 

rezistent.  

Eu nu fac giumbuşlucuri. Mack zice că e suficient să fiu acolo. Stella mi-a spus 

că există trupe de circ care umblă dintr-un oraş într-altul. Au acrobaţi care atârnă de 

frânghii fixate în vârful cortului. Au lei care-şi arată colţii strălucitori atunci când rag 

şi lungi şiruri de elefanţi care se ţin cu trompa unii de coada altora. Se spune că privesc 

mereu drept înainte, ca să nu-i vadă pe oamenii care vin să se holbeze la ei. Circul 

nostru nu se mişcă din loc. Suntem mereu aici, ca un animal bătrân care nu mai are 

putere să tragă la jug. După ce spectacolul nostru se termină, oamenii se reped la 

magazine. Un magazin e un loc de unde oamenii cumpără lucruri de care au nevoie 

pentru a supravieţui. La Mallul Big Top, unele magazine vând produse noi, cum ar fi 

baloane, tricouri sau şepci, cu care oamenii îşi acoperă capetele lucioase. Altele însă 

vând vechituri care miros a praf şi a umezeală şi de care n-are nimeni nevoie. 

Katherine Applegate, Ivan cel Fără de Seamăn (fragment)   

Cerințe: 

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

plâng, strălucitori, noi.                                                                                           6 puncte 

2. Alcătuiește un enunț în care cuvântul note să aibă un înțeles (sens) diferit față de  

cel din text.                                                                                                             6 puncte 
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3. Extrage din al doilea paragraf, două verbe – unul la persoana I, altul la persoana  

a III-a, un adjectiv, un pronume, un substantiv comun, numărul singular și un substantiv 

comun, numărul plural.                                                                                         6 puncte 

4. Desparte în silabe următoarele cuvinte: discreție, însemnare, pauze.   6 puncte 

5. Transcrie din text secvența care se referă la regulile pe care trebuie să le respecte  

copiii.                                                                                                                      8 puncte 

6. Selectează din text trei cuvinte-cheie și motivează alegerea făcută.    8 puncte 

 

Subiectul al II-lea (34 de puncte) 

 

 Ești unul dintre elevii domnului Daniels și trebuie să faci prima însemnare în 

jurnal. Alcătuiește o compunere de 80 – 120 de cuvinte, în care să te prezinți, fără  

să-ți dai numele, într-un mod cât mai original. În elaboararea compunerii, vei avea 

în vedere: 

• să precizezi două trăsături care te reprezintă;                                   10 puncte 

• să ilustrezi una dintre aceste trăsături cu o situație concretă;   10 puncte 

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

                                                                                                                 6 puncte 

• să ai un conținut adecvat cerinței și să fii creativ;      4 puncte 

• să te încadrezi în limita minimă 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.) 
 


