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Varianta 1

TEST DE DEPARTAJARE
clasa a V-a - 2022
LIMBA ROMÂNĂ
SUBIECTUL I (45 de puncte)
„Tăcea și asculta încremenită toate sunetele din jur. Auzea zumzăitul gâzelor, târâișul reptilelor sau țipetele păsărilor de
parcă acestea ar fi fost chiar lângă ea. Iar atunci când îndrăzni să-și ridice privirea, văzu o pădure cum nu mai cunoscuse până
atunci. O pădure în care copacii se unduiau în bătaia vântului, întinzându-și crengile spre ea ca într-o rugă. Un loc în care florile
luminau ca niște felinare și vorbeau cu jivinile sau cu păsările de parcă ar fi avut glas omenesc [...].
Andrei scoase capul din scorbură, ștergându-se la ochi și căscând [...]. Băiatul privi în jur și... încremeni de spaimă. Inima
îi sălta să-i sară din piept nu alta și începu chiar să tremure ușor. Poate și de frig, din cauza hainelor umede, dar cu siguranță și
de frică [...].
Lucia îl luă de mână pe Andrei cu intenția clară de a-l conduce spre ieșirea din acest loc. Dar unde era acea ieșire? Sau,
mai exact, unde se aflau ei? Fetița încercă să-și tragă fratele spre locul prin care credea ea că intraseră, dar Andrei se lovi de o
mică tufă mov care le stătea în cale. Că era mov n-ar fi fost nimic, dar tufa începu de îndată să se vaiete strigându-le puilor de
om numai cuvinte de ocară*.
- Nu vedeți pe unde mergeți? Ciudaților!
- Cine a vorbit? murmură Lucia.
În loc de răspuns, tufa se scutură de stropii de ploaie drept în ochii fetei, iar Lucia nu mai îndrăzni să adauge nimic [...].
- Când ați intrat în Pădurea Bogății, ați trecut printr-un... portal... Nu, parcă așa-i ziceți voi, copiii? necheză calul. Prin unul
care v-a adus pe Celălalt Tărâm [...].
Copiii nu se lăsară convinși de asemenea vorbe, rezonabile de altfel, dar atât de îndepărtate de logica pământească. Așa
că, în loc să se prezinte, o rupseră la fugă. Năzdrăvanul îi urmă la pas, petrecându-i cu privirea până ce aceștia se afundară
adânc în Poiana Vie, în Poiana Sânzienelor adică.”
(Sînziana Popescu, Andilandi. Aventura gemenilor Andrei și Lucia dincolo de Poiana Vie)
*de ocară = jignitoare
A. 1. Precizează două trăsături (însușiri) ale Luciei.
2 puncte
2. Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:
2 puncte
Ființele care le vorbesc copiilor sunt, în ordinea apariției lor:
a. pădurea, tufa.
b. scorbura, tufa.
c. tufa, calul.
d. pădurea, calul.
3. Menționează locul în care s-au adăpostit, peste noapte, cei doi frați.
2 puncte
4. Exprimă-ți părerea, în 3-5 rânduri, referitor la secvența: „Copiii nu se lăsară convinși de asemenea vorbe, rezonabile de
altfel, dar atât de îndepărtate de logica pământească”.
4 puncte
B. 5. Menționează cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte/expresii, din text: încremenită, îndrăzni, rezonabile,
petrecându-i cu privirea.
4 puncte
6. Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:
3 puncte
În enunțul „O pădure în care copacii se unduiau în bătaia vântului, întinzându-și crengile spre ea ca într-o rugă” există:
a. patru substantive
b. cinci substantive
c. șase substantive
d. șapte substantive
7. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele subliniate (mână, care) să aibă alt înțeles decât în text.
6 puncte
8. Modifică propoziția de mai jos, astfel încât să devină o propoziție simplă, negativă și interogativă:
Andrei auzea zumzăitul gâzelor, târâișul reptilelor sau țipetele păsărilor.
6 puncte
9. Precizează ce sunt ca parte de propoziție cuvintele subliniate, din enunțul de mai jos:
Andrei scoase capul din scorbură, ștergându-se la ochi și căscând [...].
6 puncte
10. Construiește un enunț exclamativ în care să existe un substantiv comun la genul feminin, un verb la timpul viitor și două
adjective.
10 puncte

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)
Scrie un text narativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să îți imaginezi o întâmplare prin care au trecut cei doi frați,
după ce au intrat în Poiana Vie. Vei utiliza povestirea, descrierea și vei crea un personaj nou.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
▪ conținutul compunerii - 30 de puncte
▪ redactare - 15 puncte

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.

