
LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TULCEA 

 

TESTAREA ELEVILOR PENTRU CLASA  a V- a 

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

VARIANTA 1 

 

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 
Proaspătă şi sperioasă, 

Rază nouă-mi intră-n casă. 

Întârzie cu mirare 

Peste prag, peste covoare, 

 

Se ridică la fereastră 

Ca să vadă ce-i în glastră, 

Poleind cu aur dulce 

Un mănunchi de busuioc 

(Poate-şi caută un loc 

Să se culce?) 

  

Şi rămâne aninată, 

Nebunatică şi vie, 

De-o garoafă de hârtie 

Ruptă şi decolorată. 

 

Şi deodată, floarea veche 

Râde, roşie ca para, 

Că şi-a pus-o la ureche 

Primăvara… 

(Otilia Cazimir –„Floare la ureche”) 

 

*a poleí  - a acoperi un obiect cu un strat subțire de aur sau de argint în scopul protejării sau al înfrumusețării; a 

sufla cu aur sau cu argint; a străluci sau a face să strălucească; a învălui într-o lumină aurie sau argintie 

 

1.  Desparte în silabe cuvintele:  întârzie,  glastră, vie, ruptă.                                                                       8 puncte                

2. Scrie, în 4-5 rânduri, ce înțelegi prin versurile: „Poleind cu aur dulce/ Un mănunchi de    busuioc”.   12 puncte                                                                                                                                                                                                                

3.  Identifică în text două elemente  cărora li se atribuie trăsături umane.                                                     8 puncte                

4. Completează tabelul:                                                                                                                                12 puncte  

         Cuvântul de bază      Cuvântul cu același sens         Cuvântul cu sens opus 

intră   

sperioasă   

5. Alcătuiește enunțuri în care cuvântul floare să fie, pe rând, atribut și complement.                             10 puncte                                                                                                                                                                                        

6. Alcătuiește cinci enunțuri în care să folosești corect ortogramele: cea, ce-a, ia, i-a, a-i.                        10 puncte 

7. Alcătuiește o compunere de 12-15 rânduri (120-150 de cuvinte) în care să prezinți o întâmplare care să se 

petreacă în cadrul descris în poezia Otiliei Cazimir. Dă textului tău un titlu potrivit și expresiv.               30 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                            
 

Se acordă 10 puncte din oficiu.                                                                                                                  



LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TULCEA  

 

TESTAREA ELEVILOR PENTRU TRANSFER - CLASA  a V- a 

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

VARIANTA 2 

 

Citește cu atenție textul, apoi răspunde cerințelor formulate pe baza lui: 

Greierul, în desfătare, 

Trecând vara cu cântare, 

 Deodată se trezeşte 

Că afară viscoleşte, 

Iar el de mâncat nu are. 

La vecina sa furnică, 

Alergând, cu lacrimi pică 

Şi se roagă să-i ajute, 

Cu hrană să-l împrumute, 

Ca de foame să nu moară, 

 Numai pân’ la primăvară. 

Furnica l-a ascultat, 

Dar aşa l-a întrebat: 

 - Vara, când eu adunam, 

Tu ce făceai? 

 - Eu cântam 

În petrecere cu toţi. 

- Ai cântat? Îmi pare bine. 

 Acum joacă, dacă poţi, 

Iar la vară fă ca mine.         

(Alexandru Donici – Greierul și furnica) 

 

 

1. Desparte în silabe cuvintele:  desfătare, viscolește,  alergând, numai.                                    4 puncte 

2. Rezumă, în 1-2 rânduri, textul primelor 5 versuri ale poeziei.                                                  8 puncte                                                                  

3. Scrie, în 5-6 rânduri,  care crezi tu că este învățătura transmisă de text.                                 12 puncte                                                                                                                                                                                                                

4. Identifică în text două verbe la timpul trecut și două substantive de genul feminin .               8 puncte                                                             

5. Alcătuiește două enunțuri în care să evidențiezi  alte sensuri decât în text ale verbelor a trece și a 

asculta.                                                                                                                                            8 puncte                                                             

6. Alcătuiește enunțuri în care cuvântul furnică să fie, pe rând, atribut și complement.           10 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Alcătuiește cinci enunțuri în care să folosești corect ortogramele: cea, ce-a, ia, i-a, a-i.         10 puncte                 

8.  Într-o compunere de 12-15 de rânduri, povestește o întâmplare în urma căreia ai câștigat o învățătură/ 

ai dobândit o experiență importantă. Dă textului tău un titlu potrivit și expresiv.                        30 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                            

 

Se acordă 10 puncte din oficiu.                                                                                                                  

 



Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 

 

TESTAREA ELEVILOR PENTRU CLASA A V-A 2017-2018 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

VARIANTA 1 

 

I. Citeşte, cu atenţie, textul următor şi rezolvă cerinţele: 

- Bietele mele flori au murit, zise micuţa Ida. Erau aşa de frumoase aseară, şi acum uite-le cum 

atârnă veştejite! Cum se face asta? îl întrebă ea pe studentul care stătea pe sofa şi la care ţinea foarte 

mult. El ştia să-i spună cele mai minunate poveşti, să-i taie cadre frumoase, inimioare străpunse de 

săgeţi şi flori şi palate mari cu uşi care se puteau deschide; era un student foarte vesel. 

- De ce sunt azi aşa de ofilite florile mele? îl întrebă ea din nou, arătându-i un buchet veşted de tot. 

- Să-ţi spun ce au ele, zise studentul. Florile tale au fost astă-noapte la bal şi din pricina asta, stau 

acum aşa cu capetele plecate. 

- Dar florile nu ştiu să joace, zise fetiţa. 

- Ba da, răspunse studentul; când înnoptează şi noi dormim, ele sar şi joacă din toată inima, mai în 

toate nopţile fac bal. 

- Dar copiii nu pot să meargă la balul lor? 

- Ba merg, răspunse studentul, merg copiii grădinii, lăcrămioarele. 

- Şi unde joacă florile? întrebă micuţa. 

- N-ai fost niciodată afară din oraş, spre palatul cel mare, unde stă regele vara şi unde-i o grădină 

frumoasă, plină toată de flori? Cred că ai văzut lebedele înotând spre tine când le dădeai firimituri de 

pâine. Acolo se face balul. 

(H.C. Andersen, Florile micuţei Ida) 

 

1. Explică, într-un enunţ, motivul supărării fetiţei.  (7 puncte) 

 

2. Precizează unde are loc balul la care participă florile în timpul nopţii. (7 puncte) 

 

3. Desparte în silabe cuvintele: veștejite, înnoptează, copiii, înotând. (8 puncte) 

 

4. Construieşte enunţuri în care cuvintele: sar, n-ai, cel şi ai să se scrie altfel decât în text.  (12 puncte) 

 

5. Analizează morfologic şi sintactic cuvintele:  (20 de puncte) 

Ida   

ea  

frumoasă  

ai văzut 

lebedele  

 

6. Construieşte câte un enunţ în care substantivul fetița să aibă următoarele funcții sintactice: (9 puncte)  

subiect 

atribut  

complement 

 

7. Scrie o compunere descriptivă în care să-ți imaginezi că florile sunt invitate la un bal desfășurat într-un 

palat fermecat. Dă un titlu expresiv compunerii. (150-200 de cuvinte)  (27 de puncte) 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

MULT SUCCES ȘI INSPIRAȚIE!  

 



TESTAREA ELEVILOR PENTRU CLASA A V-A 2017-2018 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

VARIANTA 1 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE 

 

1. Explicarea, într-un enunţ, a motivului supărării fetiţei.  (7 puncte: corectitudinea răspunsului  - 5 puncte, 

integrarea în enunț - 2 puncte) 

 

2. Precizarea locului unde se desfășoară balul la care participă florile în timpul nopţii. (7 puncte – 

precizarea tuturor detaliilor ”afară din oraş, spre palatul cel mare, unde stă regele vara şi unde-i o 

grădină frumoasă, plină toată de flori”; răspuns parțial – 4 puncte ) 

 

3. Despărțirea în silabe: veș-te-ji-te, în-nop-tea-ză, co-pi-ii, î-no-tând. (8 puncte - 2x4 puncte) 

 

4. Construirea corectă a enunţurilor: sar, n-ai, cel şi ai.  (12 puncte – 3x4  puncte) 

 

5. Analiza morfologică şi sintactică:  (20 de puncte  -  2x2x5 puncte) 

Ida  - substantiv propriu, subiect 

ea – pronume personal, subiect 

frumoasă  - adjectiv, atribut 

ai văzut – verb, predicat 

lebedele – substantiv comun, complement 

 

6. Construirea corectă a enunţurilor: (9 puncte – 3x3 puncte)  

 

7. Scrierea compunerii (27 de puncte) 

 

- Respectarea convențiilor specifice unei compuneri descriptive - 8p (folosirea descrierii ca mod principal de 

expunere, în acord cu tema sau cu ideile conținutului - 8p; respectarea parțială a convențiilor specifice unei 

descrieri - 4p; respectarea doar a unei/ a unor convenții specifice, în text apărând ca dominant alt mod de 

expunere - 2p); 

- Formularea unui titlu expresiv al compunerii - 4p (formularea expresivă a titlului, în acord cu tema, cu ideea 

sau cu imaginea centrală a textului - 4p; formularea unui titlu comun, dar în acord cu tema, cu ideea sau cu 

imaginea centrală a textului - 2p; formularea unui titlu care nu subliniază un aspect relevant al conținutului - 1p); 

- Prezența unui conținut și a unui stil adecvate tipului de text și cerinței formulate - 8p (conținutul și stilul 

adecvate tipului de text și cerinței formulate - 8p; stilul potrivit tipului de text, dar conținutul parțial adecvat 

cerinței formulate - 6p; stil adecvat, dar conținut formal/ banal - 4p; stil și conținut parțial adecvate tipului de text 

și cerinței, improvizații etc. - 2p); 

- Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să aibă minimum 15 rânduri) - 7p: coerența 

textului - 2p; ortografia - 2p; punctuația - 1p; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea - 2p. 

 

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Nota finală se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 

 

TESTAREA ELEVILOR PENTRU CLASA A V-A 2017-2018 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

VARIANTA 2 

 

I. Citeşte, cu atenţie, textul următor şi rezolvă cerinţele: 

- Unui conducător de oşti ca tine, continuă bătrânul cu asprime în glas, ar trebui să-i fie de 

două ori ruşine pentru o astfel de faptă. Ce-ai zice tu dacă, într-o zi, nu ţi-ar mai da ascultare şi ar 

lua-o razna? Ce le-ai face? 

- Le-aş bate, răspunse păstorul. 

- Păi vezi? Şi dacă tot într-o bună zi, un flăcău ar face la fel şi cineva l-ar ciomăgi aşa cum se 

cuvine, ce-ai zice? întrebă din nou bunicul. 

- Aş zice că aşa-i trebuie, se grăbi să răspundă Peter. 

- Foarte bine, generale, încuviinţă bunicul. 

                                      (Johanna Spyri, Heidi, fetița munţilor) 

 

1.     Formulează două idei principale corespunzătoare fragmentului de mai sus. (8 puncte) 

 

2. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru fiecare dintre cuvintele: (6 puncte) 

conducător   

glas 

păstorul  

 

3. Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele: (6 puncte) 

bătrânul 

răspunse  

bine 

 

4. Desparte în silabe cuvintele: (12 puncte) 

flăcău  

trebuie  

generale  

        încuviinţă 

 

5.      Construieşte enunţuri cu următoarele ortograme: (9 puncte) 

         să-i, ce-ai, m-ai 

 

6.     Construieşte enunţuri în care substantivul bunicul să aibă următoarele funcţii sintactice: (9 puncte) 

subiect  

atribut 

complement 

 

7.     Analizează morfologic și sintactic cuvintele: (12 puncte) 

tu 

întrebă 

Peter  

 

8.     Folosind ca punct de plecare textul dat, scrie o compunere narativă de 150 - 200 de cuvinte în care 

Peter să fie eroul întâmplărilor. Dă un titlu compunerii. (28 de puncte) 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 



MULT SUCCES ȘI INSPIRAȚIE!  

TESTAREA ELEVILOR PENTRU CLASA A V-A 2017-2018 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

VARIANTA 2 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE 

 

1. Formularea celor două idei principale.  (8 puncte: 2x4 puncte) 

 

2. Scrierea cuvintelor cu sens asemănător: (6 puncte: 2x3 puncte) 

conducător  - șef 

glas - vorbă 

păstorul - ciobanul 

 

3. Scrierea cuvintelor cu sens opus: (6 puncte: 2x3x puncte) 

bătrânul - tânărul 

răspunse - tăcuse 

bine - rău 

 

4. Despărțirea în silabe cuvintele: (12 puncte: 3x4 puncte) 

flăcău  - flă-cău 

trebuie  - tre- bu- ie 

generale  - ge- ne- ra-le 

        încuviinţă – în- cu-vi - in- ță 

 

5.      Construirea corectă a enunţurilor: (9 puncte: 3x3 puncte) 

         să-i, ce-ai, m-ai 

 

6.     Construirea corectă a enunţurilor: (9 puncte: 3x3 puncte) 

 

7.     Analiza morfologică și sintactică: (12 puncte: 2x2x3 puncte) 

Tu – pronume personal, subiect  

Întrebă – verb, predicat 

Peter – substantiv propriu, subiect 

 

8. Scrierea compunerii (28 de puncte) 

 

- Respectarea convențiilor specifice unei compuneri narative - 9p (folosirea narațiunii ca mod principal de 

expunere, în acord cu tema sau cu ideile conținutului - 9p; respectarea parțială a convențiilor specifice unei 

narațiuni - 5p; respectarea doar a unei/ a unor convenții specifice - 2p); 

- Formularea unui titlu expresiv al compunerii - 4p (formularea expresivă a titlului, în acord cu tema, cu ideea 

sau cu imaginea centrală a textului - 4p; formularea unui titlu comun, dar în acord cu tema, cu ideea sau cu 

imaginea centrală a textului - 2p; formularea unui titlu care nu subliniază un aspect relevant al conținutului - 1p); 

- Prezența unui conținut și a unui stil adecvate tipului de text și cerinței formulate - 8p (conținutul și stilul 

adecvate tipului de text și cerinței formulate - 8p; stilul potrivit tipului de text, dar conținutul parțial adecvat 

cerinței formulate - 6p; stil adecvat, dar conținut formal/ banal - 4p; stil și conținut parțial adecvate tipului de text 

și cerinței, improvizații etc. - 2p); 

- Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să aibă minimum 15 rânduri) - 7p: coerența 

textului - 2p; ortografia - 2p; punctuația - 1p; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea - 2p. 

 

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Nota finală se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut. 
 

 



MODELE TESTARE PENTRU ADMITEREA                                                                                
ÎN CLASA A V-A 
Disciplina-LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 
 
 
 
 
Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 

„În odaie, linişte. Linişte şi-un miros! Pe poliţa din dreapta, pe o farfurie, stă uitată o 

bucată de caşcaval. Mirosul de brânză proaspătă a străbătut până în cel mai îngust colţişor al 

casei. Şi din gaura lui, din gaura de după sobă, şoricelul nu-şi mai găseşte locul. Parcă-l trage 

cineva de mustaţă afară. 

Să iasă, să nu iasă? Mai bine să se astâmpere. Să se astâmpere, uşor de zis; dar 

caşcavalul? Vezi, asta-i asta: caşcavalul. Să-nchidă ochii. I-a închis. Prostul! Dar ce, cu ochii 

miroase? Şi brânza-i proaspătă. Mai mâncase aşa bunătate acum vreun an. Dar parcă nu-l 

momise într-atâta ca aceasta de acuma.Să încerce. Face câţiva paşi mărunţi până-n marginea 

ascunzătorii lui. Măcar s-o vadă. Unde-o fi? De unde-l vrăjeşte, din ce colţ îl pofteşte cu atâta 

stăruinţă la dânsa? A! uite-o colo, pe farfurie. “ 

                                                                        ( Când stăpânul nu-i acasă –de Emil Gârleanu) 

(12p)  1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare: 

 Şoricelul se află în odaie. ….. 

 El doreşte să mănânce caşcavalul. …… 

 Fragmentul conține propoziţii interogative …… 

 Ultimul cuvânt din text are 3 silabe. …… 

 

(8p)      2. Scrie, pe spaţiul punctat de mai jos, ideea principală a textului. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(10 p)  3. Scrie o trăsătură a şoricelului şi motivează-ţi opinia în două rânduri................. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
(10 p) 4. Încercuiește cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles/sens 
asemănător din fiecare şir de cuvinte: 

 teamă, curaj, frică  

 domol, repede, încet  

 adevărată, imaginară, reală  

 stăruinţă, insistenţă, plângere 

 vioi, liniştit, potolit  
(10p) 5. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date: 
                    proaspătă......................             linişte ................................. 

 

Numele..................................................

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

 

Prenumele.............................................

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

 

Şcoala de 

provenienţă...........................................

. 

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

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

Centru de examen-Liceul Teoretic 

Grigore Moisil 

 



                    să închidă ......................             în dreapta ................................. 
                                      să tragă ...................... 
(8p) 6. Transcrie din text 
- un verb la timpul trecut, persoana a III-a........................................ 
- un substantiv comun, gen feminin, numărul singular ........................................ 
- un adjectiv ........................................ 
-un pronume…………………………. 
 
(10 p )7. Selectează din propoziţia Mirosul de brânză proaspătă a străbătut în odaie. 

- predicatul ..........................               – atributele ............................. 
- subiectul .........................                  – complementul ............................. 
 
(12p) 8. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele 
aflate în paranteză: 
a) – Mircea, ............. auzit că ............ chemat doamna profesoară? 
b) La concert Radu ............ cânta la ............ . 
c) Eu ............ un cadou pentru Andrei. 
d) Copiii .......... spus mamei o poezie. 
           ( n-ai, nai, v-a, va, i-au, iau ) 
 
(10 p) 9. Completează căsuţele din enunţurile următoare cu semnele de punctuaţie 
necesare: 

Şoricelul o întrebă curios pe vrăbiuţă 
             Eşti o zână adevărată 
             Da       sunt zâna păsărilor         răspunse vrăbiuţa 
             Poţi să mă ajuţi         Mi-e foame 

                                                                                                                                                
Se acordă 10 puncte din oficiu.   SUCCES!                                                                                     Ai terminat? 

                                                                                                       Mai verifică o dată răspunsurile!                                                                                                       



TESTARE PENTRU ADMITEREA                                                                                
ÎN CLASA A V-A 
AN ŞCOLAR 2012-2013 
Disciplina-LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
IUNIE 2012 
 

                                         BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
                                                                  VARIANTA 1 
 

Când stăpânul nu-i acasă –de Emil Gârleanu 

(12p)  1. Notarea corectă cu A (adevărat) sau F (fals) a enunţurilor: Şoricelul se află în odaie.  

F – 4 puncte; El doreşte să mănânce caşcavalul. A  – 4 puncte; Fragmentul conține propoziţii 

interogative A– 4 puncte; Ultimul cuvânt din text are 3 silabe. F – 4 puncte 

(8p)      2. Scrierea ideii principale a textului. De exemplu: Şoricelul îşi doreşte să mănânce 

caşcavalul/ brânza. 

 (10 p)  3. Numirea uneia dintre trăsăturile: flămând, pofticios, fricos, nehotărât, lacom – 4 

puncte. Motivarea corectă a opiniei prin inserarea unei formulări de genul: Eu consider că, 

opinia mea este, eu cred că, deoarece, pentru că, întrucât etc. – 6 puncte 

(10 ) 4. Încercuirea corectă a cuvântului care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles/sens 
asemănător din fiecare şir de cuvinte: curaj – 2 puncte; repede – 2 puncte; imaginară – 2 
puncte; plângere– 2 puncte; vioi– 2 puncte. 

(10p) 5. Scrierea corectă a cuvintelor cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele 
date: proaspătă=veche, linişte=gălăgie, să închidă=să deschidă, în dreapta = în stânga,să 
tragă= să împingă 
 (8p) 6. Transcrierea din text a a oricăruia dintre cuvintele: 
- un verb la timpul trecut, persoana a III-a: a străbătut, mâncase, nu momise – 2 puncte 
- un substantiv comun, gen feminin, numărul singular: o poliţă, o farfurie etc. 
- un adjectiv: proaspătă, îngust. – 2 puncte 
-un pronume: lui, la dânsa etc. – 2 puncte 
 (10 p )7. Selectarea corectă a părţilor de propoziţie. 

- predicatul - a străbătut         – atributele: de brânză,  proaspătă 
- subiectul - mirosul                 – complementul - în odaie 
(12p) 8. Scrierea variantelor corespunzătoare dintre cuvintele aflate în paranteză: 
a) – Mircea, n-ai auzit că  v-a chemat doamna profesoară? 
b) La concert Radu  va cânta la nai. 
c) Eu iau un cadou pentru Andrei. 
d) Copiii i-au spus mamei o poezie. 
(10 p) 9. Pentru completarea corectă a fiecărei căsuţe  cu semnele de punctuaţie se acordă 1 
punct: Şoricelul o întrebă curios pe vrăbiuţă: 
            - Eşti o zână adevărată? 
            - Da, sunt zâna păsărilor, răspunse vrăbiuţa. 
             - Poţi să mă ajuţi?  Mi-e foame! 
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Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 

“Olarul frământa lutul în palmele sale şi apoi îi dădea formă şi chip. Roata 

lui se învârtea ca într-o horă şi pe ea se arătau urcioare şi vase minunat măiestrite. 

În fiecare punea câte ceva din inima sa, din visarea sa, şi de aceea toate păreau 

pline de viaţă. Cupele înalte păreau păsări gata de zbor, oalele cele mari şopteau 

ceva între ele, cănile erau gata să se joace, iar urcioarele se uitau cuminţi în ochii 

meşterului lor, gata să-l întrebe unde sunt fântânile cu apa. 

Şi iată că într-o zi trecu pe la poarta olarului un învăţat şi-l întrebă: 

- E greu oare să faci atâtea minuni? Nu te dor mâinile? 

Olarul îi răspunse:  

- Nu m-am gândit niciodată nici la greu şi nici la osteneala mâinilor. Noaptea visez 

chipuri noi de cupe şi urcioare, iar a doua zi lutul mi se supune şi roata cântă, şi 

degetele cântă. 

-  Fii binecuvântat, îi spuse învăţatul, iar meşterul olar îi dărui o cupă.” 

                                                                           (Povestea olarului, de Calin Gruia) 

1. Alcătuiește două  enunțuri în care cuvântul „vase” să aibă sensuri diferite........10 puncte 

 

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

 

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

2. Extrage din text două enunţuri în care sunt descrise obiectele făcute de către olar. 

 

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

 

..................................................................................................................................10 puncte 

 

3. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru:......................................................10 puncte 

 

Numele.......................................

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

 

Prenumele..................................

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

 

Şcoala de 

provenienţă................................

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

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

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

Centru de examen-Liceul 

Teoretic Grigore Moisil 
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lutul =                                                 se arătau =                                                        şopteau =  

cuminţi =                                            spuse =                                                            

4. Găsește cuvinte cu sens opus:                                                                                       10 puncte 

înalte =                                    pline =                                                cuminţi =  

a ieși =                                            greu =                                                 

5. Găsește în text câte un atribut exprimat prin                                                                 

a) adjectiv.................................................................... 

 

             b) substantiv ............................................................... .                                            10 puncte             

6. Extrage  subiectul şi predicatul din propoziţia : Roata lui se învârtea ca într-o horă. 

 

.................................................................................................................................10 puncte 

7. Retranscrie din text o propoziţie dezvoltată interogativă:                                      10 puncte 

 

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

8. Scrie o trăsătură a olarului şi motivează-ţi opinia în două rânduri................. 10 puncte 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Transcrie enunţul corectând greşelile de ortografie: A-ţi citit povestea pe care va 
recomandato profesoara, dar naţi ânţeles  întâmplarea. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 10 puncte 
Se acordă 10 puncte din oficiu                                                               Succes! 
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                                         BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
                                                                  VARIANTA 2 

Povestea olarului, de Călin Gruia 

1. Alcătuirea celor două  enunțuri în care cuvântul „vase” să aibă sensuri diferite 2 x 5 

puncte= 10 puncte( vase = farfurii/vase de sânge/ vase de pescuit) 

2.  Pentru oricare dintre  enunţurile următoare se acordă câte 5 puncte: „urcioare şi vase 

minunat măiestrite”,” toate păreau pline de viaţă”, „cupele înalte păreau păsări gata de 

zbor”. 

3. Pentru fiecare cuvânt cu sens asemănător se acordă câte 2 puncte: lutul = pământul                                                

se arătau =  se iveau/apăreau,  şopteau = murmurau/ vorbeau, cuminţi = liniştiţe,                                           

spuse =zise                                                            

4. Pentru fiecare cuvânt cu sens opus se acordă câte 2 puncte:  

înalte =joase/ scunde, pline = goale,   cuminţi = obraznice, neastâmpărate, a ieși = a intra                                         

greu =uşor                                                 

5. Pentru scrierea corectă a fiecăruia dintre cele două atribute se acordă câte 5 puncte 

a) Adjectiv: măiestrite, pline, înalte, noi. 

             b) substantiv: meşterului,  cu apă, olarului, cu apă,mâinilor. 

6. Extragerea  subiectului şi a predicatul din propoziţia : Roata lui se învârtea ca într-o 

horă. Roata=subiect, se ]nv\rtea = predicat 5 x 2 = 10 puncte 

7. Retranscrierea unei  propoziţii dezvoltate interogative: 10 puncte. De exemplu: 

E greu oare să faci atâtea minuni? Nu te dor mâinile? 

8. Scrierea unei  trăsături a olarului :harnic, priceput, talentat, darnic,inspirat, sensibil, 

iubitor de frumos – 4 puncte 

Motivarea opiniei - 6 puncte 

9. Transcrierea corectă a enunţului : Aţi citit povestea pe care v-a recomandat-o 
profesoara, dar n-aţi înţeles  întâmplarea.5 x 2 = 10 puncte 
 
Se acordă 10 puncte din oficiu                                                                
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                                         BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
                                                                  VARIANTA 2 

Povestea olarului, de Călin Gruia 

1. Alcătuirea celor două  enunțuri în care cuvântul „vase” să aibă sensuri diferite 2 x 5 

puncte= 10 puncte( vase = farfurii/vase de sânge/ vase de pescuit) 

2.  Pentru oricare dintre  enunţurile următoare se acordă câte 5 puncte: „urcioare şi vase 

minunat măiestrite”,” toate păreau pline de viaţă”, „cupele înalte păreau păsări gata de 

zbor”. 

3. Pentru fiecare cuvânt cu sens asemănător se acordă câte 2 puncte: lutul = pământul                                                

se arătau =  se iveau/apăreau,  şopteau = murmurau/ vorbeau, cuminţi = liniştiţe,                                           

spuse =zise                                                            

4. Pentru fiecare cuvânt cu sens opus se acordă câte 2 puncte:  

înalte =joase/ scunde, pline = goale,   cuminţi = obraznice, neastâmpărate, a ieși = a intra                                         

greu =uşor                                                 

5. Pentru scrierea corectă a fiecăruia dintre cele două atribute se acordă câte 5 puncte 

a) Adjectiv: măiestrite, pline, înalte, noi. 

             b) substantiv: meşterului,  cu apă, olarului, cu apă,mâinilor. 

6. Extragerea  subiectului şi a predicatul din propoziţia : Roata lui se învârtea ca într-o 

horă. Roata=subiect, se ]nv\rtea = predicat 5 x 2 = 10 puncte 

7. Retranscrierea unei  propoziţii dezvoltate interogative: 10 puncte. De exemplu: 

E greu oare să faci atâtea minuni? Nu te dor mâinile? 

8. Scrierea unei  trăsături a olarului :harnic, priceput, talentat, darnic,inspirat, sensibil, 

iubitor de frumos – 4 puncte 

Motivarea opiniei - 6 puncte 

9. Transcrierea corectă a enunţului : Aţi citit povestea pe care v-a recomandat-o 
profesoara, dar n-aţi înţeles  întâmplarea.5 x 2 = 10 puncte 
 
Se acordă 10 puncte din oficiu                                                                
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Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 

Cu firea ei cea arzătoare                    

Sosit-a vara înapoi. 

Toţi pomii sunt în sărbătoare, 

În tei stă floare lângă floare… 

E dulce vara pe la noi! 

Când dimineaţa se iveşte 

Din al văzduhurilor fund, 

Tot câmpul parcă 

întinereşte 

Iar, deşteptată de pe 

prund, 

Cireada satului 

porneşte… 

 

Ca nişte valuri cenuşii, 

S-amestecă prin bălării. 

S-aşază-n coarne pe la tauri, 

Fac fel de fel de nebunii. 

Până ce-n zarea depărtată 

Spre lacul trist se pun pe 

drum. 

Şi cum se duc, – acum ş-acum 

Se mai zăresc încă o dată, 

Ca rămăşiţa unui fum. 

(Vara-de Duiliu Zamfirescu) 

 

 

 

Numele...........................................

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

 

Prenumele......................................

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

 

Şcoala de 

provenienţă....................................

........ 

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

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

Centru de examen-Liceul Teoretic 

Grigore Moisil 

 

1. Retranscrie din text un vers în care se atribuie unui element  

din natură trăsături umane 

 

…………………………………………………………..10 puncte 

2. Desparte în silabe cuvintele: câmpul, cireada, grauri, 

 nebunii, rămăşiţa 

.....…........................................................... ……………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

3. Găseşte în text un substantiv comun şi un adjectiv 
 

……………………………………………………………10 puncte 
 

4. Precizează opusul următoarelor cuvinte:  

 

dulce=……………….,întinereşte=……………… 

îndepărtată=………………… trist=………………. 

 

se duc=……………………                               10 puncte 

 

5. Identifică în text un substantiv pentru genul masculin şi  

unul pentru genul feminin.                                      10 puncte 

 

    ………………………………………………………………. 

http://poeziisiversuri.com/poeti/duiliu-zamfirescu/


6. Precizează autorul şi titlul textului…………………………………………………...10 puncte 

 

7. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate (parţile de propoziţie)…………10 puncte  

 

………………………………………………………………………. 

8. Alcătuieşte patru enunţuri în care să foloseşti corect cuvintele:  neam, ne-am,  va, v-a. 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………10 puncte  

9. Completează propoziţia cu semnele de punctuaţie care lipsesc: Frate adu-mi cartea      

 

                                                                                                                            10 puncte  

 
Se acordă 10 puncte din oficiu.                                                                                           

 

             Ai terminat? 

         Mai verifică o dată răspunsurile!                                                                          SUCCES! 
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                                                                  VARIANTA 3 

Vara-de Duiliu Zamfirescu 

 
1. Retranscrierea unui vers în care se atribuie unui element din natură trăsături umane- 10 

puncte. De exemplu: “Cu firea ei cea arzătoare “,   “Sosit-a vara înapoi” , “Spre lacul trist se pun 
pe drum.”                

2. Despărţirea corectă  în silabe : câm-pul, ci-rea-da, gra-uri, ne-bu-nii, ră-mă-şi-ţa – 5 x 2 =10 

puncte 

3. Scrierea  substantivului comun şi a adjectivului: 2 x 5 = 10 puncte. De exemplu, substantive: 
Firea, vara, pomii etc; adjective: dulce, cenuşii, depărtată, trist etc. 

4. Precizarea sensului  opus pentru fiecare dintre cuvintele: dulce=amar ,întinereşte=îmbătrâneşte, 

îndepărtată=apropiată, trist=vesel, se duc=se întorc – 5 x 2 = 10 puncte 

5. Identificarea unui substantiv pentru genul masculin (  pomii, tei, tauri) şi unul pentru genul 

feminin.(  dimineaţa,  firea,  vara etc.) 2 x 5 =10 puncte 

6. Precizarea autorului( Duiliu Zamfirescu)- 5 puncte şi a titlului- 5 puncte 

   7. Precizarea funcţiei sintactice a cuvintelor subliniate.4 x 2,5 = 10 puncte: dimineaţa =subiect, 
porneşte=predicat, prin bălării= complement, trist= atribut. 

   8.  Pentru alcătuirea corectă a fiecăruia dintre cele  patru enunţuri se acordă 2,5 puncte. De exemplu: 

Am un neam mare. Azi ne-am cumpărat cărţi. El va pleca la mare. V-a cerut nişte cărţi. – 10 puncte 

9. Completarea corectă a propoziţiei cu semnele de punctuaţie care lipsesc: Frate, adu-mi cartea! 

2x5=10 puncte      

 

                                                                                                                              

 
Se acordă 10 puncte din oficiu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://poeziisiversuri.com/poeti/duiliu-zamfirescu/

