Testare pentru selecţia în clasa a V-a
23 iunie 2015
Limba şi literatura română
I. (50 de puncte)
Citeşte cu atenţie următorul text:
Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei. Acesta
şi-a întins capul cu botul mic, catifelat şi umed, pe spatele mamei lui şi, cu ochii închişi, se lasă
dezmierdat. Căprioara îl linge, şi limba ei subţire culcă uşor blana moale, mătăsoasă a iedului.
Mama îl priveşte şi-n sufletul ei de fugarnică încolţeşte un simţământ stăruitor de milă pentru
fiinţa fragedă căreia i-a dat viaţă, pe care a hrănit-o cu laptele ei, dar de care trebuie să se
despartă chiar azi, căci vremea înţărcatului venise de mult încă. Şi cum se uita aşa, cu ochi
îndureraţi, din pieptul căprioarei scapă ca un muget înăbuşit de durere; iedul deschide ochii.
(Emil Gârleanu, Căprioara)
Formulează răspunsuri pentru următoarele cerinţe:
1. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi sens pentru: dezmierdat, simţământ, îndureraţi.
2. Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru: să se despartă, durere.
3. Transcrie un fragment care să indice spaţiul întâmplării.
4. Precizează care sunt personajele din textul dat.
5. Explică în două rânduri înţelesul fragmentului: […]din pieptul căprioarei scapă ca
un muget înăbuşit de durere.

II. (40 de puncte)
1. Rescrie enunţul următor, alegând formele corecte:
Acei (codri / codrii) (aurii / auri) sunt petele de culoare (care / pe care) pictorul
le-a prins în tabloul său.
2. Scrie trei propoziţii în care substantivul căprioara să aibă funcţiile: subiect, atribut,
complement.
3. Alcătuieşte o propoziţie după schema:
Subiect Atribut Predicat Complement Atribut
substantiv adjectiv verb
substantiv substantiv

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Barem de corectare la limba şi literatura română. Varianta 2
I (50 de puncte)
1. dezmierdat = alintat, (mângâiat); simţământ = sentiment; înduretaţi = trişti ( întristaţi)
2.
3.
4.
5.

(5 x 3 = 15 p)
să se despartă ≠ să se unească, să se întâlnească; durere ≠ bucurie, fericire. (5 x 2 = 10 p)
Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului…
(5 p)
Personajele textului sunt căprioara şi iedul.
(5 x 2 = 10 p)
Exemplu de răspuns: Fiindcă trebuie să se despartă de iedul ei, căprioara nu mai poate să
ţină ascunsă durerea din suflet şi, fără voie, o arată printr-un sunet înfundat, slab. (10 p)

II (40 de puncte)
1. Acei codri aurii sunt petele de culoare pe care pictorul le-a prins în tabloul său.
(5 x 3 = 15 p)
2. Exemplu de răspuns: Căprioara sărea rapid printre stânci. (subiect); Ochii căprioarei
erau blânzi. (atribut); Am văzut o căprioară la marginea pădurii. (complement)
(5 x 3 = 15 p)
3. Exemplu de răspuns:
Gimnaştii serioşi au primit medalii de aur.

10 puncte se acordă din oficiu.

(2 x 5 = 10 p)

