
 

TEST DE DEPARTAJARE CLASA A V-A - 2021 

LIMBA ROMÂNĂ 
SUBIECTUL I (45 de puncte)  
 

Citește cu atenție textul următor: 
„Pe Seni - de fapt, Senior, deși nici măcar mama lui nu-l strigase vreodată pe numele ăsta - , un fluture 

mic cât unghia, nu-l întâlnise prea multă lume până să înceapă povestea aceasta. După ce părinții săi zbura-
seră dincolo de lac, rămase singur, fără alt suflet în preajmă. Tare și-ar fi dorit să aibă un prieten, dar cum 
oare să-l găsească? Că prietenii nu cresc așa, pe toate gardurile, își dăduse el seama încă din prima copilărie, 
când zbura ca zăludul*, izbindu-se fericit de toți trecătorii (...). 

Împlinise deja cinci ani, dar arăta ca un fluturaș de câteva zile. Mereu fusese cam mic, dar măcar un 
timp avusese convingerea că, până la urmă, tot o să crească. Că doar așa mergeau toate lucrurile, nu? Iar 
acum, când se vedea atât de slăbănog și de palid, chiar că nu-i venea să se mai arate și altora. Se simțea 
ultimul dintre fluturi, oropsit și fără noroc. 

Cum n-avea destulă putere, nu reușise să-și facă nici măcar o casă. Locuia într-o coajă de nucă, la 
rădăcina unui stejar. Noroc că o găsise și pe aceasta după o furtună năprasnică... Se străduise să o înfrumu-
sețeze, deși nimeni nu-i călca pragul vreodată. Vorbea de obicei de unul singur, deși tare mult ar fi vrut să 
găsescă pe cineva cu care să stea la taclale”. 

Odată, când ieșise pe terasa împletită dintr-un fir de iarbă și se gândea la toate acestea („Tare aș vrea 
să cresc mai mare și să mă fac mai puternic! Așa n-aș mai fi mereu în pericol. Și, dacă aș fi mai frumos, nu m-
ar mai ocoli toți de parcă nici n-aș exista!”) își simți inima mai grea ca oricând. Cum o s-o scoată la capăt cu 
viața asta? Începu să suspine, cu antenele din ce în ce mai pleoștite.” 

(Ioana Nicolaie, Ferbonia) 
 „zăludul” = smintit, zăpăcit, nebun 
 „a sta la taclale” = a pierde timpul cu discuții inutile 

 

A. 1. Precizează două trăsături ale lui Seni. 2 puncte 
2. Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: 2 puncte 
 Seni nu și-a construit o casă pentru că: 

a. locuiește dincolo de lac. 
b. îi place să călătorească. 
c. nu era destul de puternic. 
d. nu și-a dorit. 

3. Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: 
Textul citat ilustrează: 2 puncte 

  a. încercarea lui Seni de a-și găsi prieteni. 
  b. tristețea lui Seni. 
  c. dorința lui Seni de a locui singur. 
  d. visul lui Seni de a călători. 
4. Exprimă-ți părerea, în 2-3 rânduri, referitor la următoarea secvență a textului: „Vorbea de obicei de unul 
singur, deși tare mult ar fi vrut să găsescă pe cineva cu care să stea la taclale”. 4 puncte 
 
B. 5. Rescrie următoarele enunțuri, înlocuind cuvântul „ocoli” și expresia „s-o scoată la capăt” cu alte cuvinte/ 
expresii cu sens asemănător: „Și, dacă aș fi mai frumos, nu m-ar mai ocoli toți de parcă nici n-aș exista! (...) 
Cum o s-o scoată la capăt cu viața asta?”.  3 puncte 
6. Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  3 puncte 
 Seria care conține numai substantive la genul neutru este: 
  a. nume, pericol, fir. 
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  b. fluture, părinți, nume. 
  c. pericol, furtună, coajă. 
  d. fir, stejar, prag. 
7. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele subliniate (lac, palid) să aibă alt înțeles decât în text.  
    6 puncte 
8. Rescrie textul de mai jos, corectând greșelile de orice natură:  
 Seni te rog să nu fi supărat. Nici nu ai ideie când îți vei găsii prietenii. Ieste inportant să prinzi curaj, îl sfătui 
mama.  8 puncte 
9. Notează cu X în caseta corespunzătoare ce parte de propoziție este cuvântul scris îngroșat din fragmentul 
cuprins în chenar: 5 puncte 

 
10. Construiește un enunț exclamativ în care subiectul să fie exprimat prin pronume personal la persoana a 
III-a, numărul singular, genul feminin, situat la sfârșitul enunțului. 10 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
 

Scrie o narațiune (povestire), de minimum 150 de cuvinte, în care să îți imaginezi cum a reușit Seni 
să își facă prieteni și să fie fericit. 

În realizarea compunerii, vei avea în vedere: 
Conținut 

 utilizarea povestirii și a descrierii, precizând timpul și spațiul întâmplării; 20 puncte 
 crearea unor personaje adecvate cerinței; 10 puncte 

Redactare 
 respectarea structurii specifice unei compuneri; 3 puncte 
 corectitudinea exprimării; 4 puncte 
 claritatea și coerența exprimării; 3 puncte 
 respectarea normelor de ortografie; 2 puncte 
 respectarea normelor de punctuație; 2 puncte 
 lizibilitatea și așezarea în pagină. 1 punct 

 
 
Notă 
 Textul creat de tine nu va avea titlu sau motto! 

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă 
subiectul propus. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
 

 

Cuvântul selectat Subiect Predicat Altă parte de propoziție 

a. împlinise    

b. fluturaș    

c. lucrurile    

d. se simțea    

e. fluturi    



TEST  DE DEPARTAJARE PENTRU CLASA a V-a - 2021 
Limba română 

BAREM DE  EVALUARE  ȘI  DE  NOTARE 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje 
intermediare altele decât cele  precizate explicit în barem. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
SUBIECTUL I (45 de puncte)  
A. 1. Precizarea a două trăsături ale lui Seni (de exemplu, mic, slăbănog, palid, trist etc.)  2 X 1 punct = 2 puncte 
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c      2 puncte 
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b      2 puncte 
4. Exprimarea părerii referitoare la secvența citată      4 puncte 

 Exprimarea adecvată și nuanțată a unei păreri referitoare la secvența citată – 3p; - încercare de exprimare sau 
schematism - 1p;  
 Respectarea limitei de spațiu precizată – 1p  

B. 5. Rescrierea enunțului și înlocuirea cuvântului / expresiei solicitate:    3 puncte 
 rescrierea enunțului – 1p 
 înlocuirea cuvântului „ocoli” cu un altul cu sens asemănător (de exemplu, „Și, dacă aș fi mai frumos, nu m-ar mai 
evita toți de parcă nici n-aș exista!” etc. ) – 1p 
 înlocuirea expresiei „s-o scoată la capăt” cu un cuvânt / expresie cu sens asemănător (de exemplu, „Cum o s-o 
rezolve cu viața asta?” etc) – 1p       

6. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a                                                                                  3 puncte 
7. Alcătuirea corectă a enunțurilor (de exemplu, Lemnul este dat cu lac., Un soare palid ne-a întâmpinat. etc.)  
              2 X 3 puncte = 6 puncte 
8. Rescrierea corectă a textului:  
- Seni, te rog să nu fii supărat! Nici nu ai idee când îți vei găsi prietenii. Este important să prinzi curaj, îl sfătui mama. 
           8 X 1 punct = 8 puncte 
9. Notarea cu X a răspunsului corect        5 x 1 punct = 5 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Construirea corectă a enunțului solicitat (de exemplu, Ce frumoasă este ea!)   10 puncte 

- construirea unui enunț exclamativ -2p 
- corectitudinea logico-gramaticală -2p 
- utilizarea pronumelui personal la persoana a III-a, numărul singular, genul feminin (ea) – 2p 
- exprimarea subiectului prin pronumele personal „ea” – 2p 
- plasarea subiectului exprimat prin pronume personal ea, la sfârșitul enunțului – 2p     

        
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
Conținutul compunerii – 30 de puncte 

a) relatarea unei / unor întâmplări  adecvate cerinței       10 puncte; 

Cuvântul selectat Subiect Predicat Altă parte de 
propoziție 

a. împlinise  X  

b. fluturaș   X 

c. lucrurile X   

d. se simțea  X  

e. fluturi   X 

Varianta 2 
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 respectarea succesiunii logice a evenimentelor, adecvate cerinței – 10p; respectarea parțială a succesiunii logice 
a evenimentelor, adecvate cerinței – 6p; fără respectarea succesiunii logice a faptelor / neadecvate cerinței – 2p 

b) respectarea trăsăturilor specifice descrierii        10 puncte 
- câte 1 punct pentru menționarea fiecărui element al contextului spațio-temporal; 2 X 1p = 2p 
- prezentarea nuanțată / expresivă a caracteristicilor obiectului descris (portret / peisaj) – 8p; prezentare 
schematică / succintă a caracteristicilor obiectului descris – 6p; - încercare de prezentare a obiectului descris – 2p 

c) realizarea unor personaje adecvate cerinței       10 puncte 
- realizarea unor personaje care să fie adecvate ideii centrale a textului – 10p; realizarea unor personaje parțial 

adecvate ideii centrale a textului – 6p; inadecvate ideii centrale a textului – 2p    
 
Redactarea compunerii – 15 puncte 

 respectarea structurii specifice unei compuneri; 3 puncte 
 corectitudinea exprimării; 4 puncte 
 claritatea și coerența exprimării; 3 puncte 
 respectarea normelor de ortografie 0-1 greșeli – 2p; 2 - 3 greșeli – 1p; 3 sau mai multe greșeli – 0p).  
Nu va fi depunctată aceeași greșeală de două ori. 2 puncte 

                respectarea normelor de punctuație (0-1 greșeli – 2p; 2 - 3 greșeli – 1p; 3 sau mai multe greșeli – 0p) 
         2 puncte 
                lizibilitatea și așezarea în pagină            1 punct 
 
 
Notă!  
 Textul creat de tine nu va avea titlu sau motto.  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă 
subiectul propus. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 


