
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 
     Se acordă 10 puncte din oficiu 
            Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.  
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „ŞTEFAN CEL MARE” HÂRLĂU 

TESTARE 

Pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar 2022-2023 
Sesiunea: 14 Mai 2022 

         Disciplina: Limba română 

Varianta nr.3 

SUBIECTE 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos și răspunde  cerințelor formulate: 

Fram stătea în mijlocul arenei, alb ca zăpada, uriaș și neclintit. Tot așa stau frații lui 

din țara zăpezilor veșnice, pe insulele de gheață plutitoare, când se înalță să privească la alți 

urși albi, care se depărtează pe alte insule plutitoare.  

Stătea și se uita în gol.  

Mai făcu un pas.  

Își trecu laba peste ochi, peste frunte, cum ar fi șters o urmă care-i păienjenea privirea. 

Aplauzele s-au potolit. Toți așteptau. Înțelegeau că Fram pregătește ceva nou. Fără îndoială, 

un număr mai greu decât toate. Altădată începea mai repede. Cerea el să se facă tăcere. Acum 

părea mirat de această tăcere.  

- Mofturi! Privește la el câte nazuri mai face! glăsui pițigăiat una dintre cele două 

cucoane.  

Petruș abia se stăpâni, frământându-se pe loc și mușcându-și buzele.  

 

Alături de Fram se afla o platformă învelită cu postav alb. Acolo se urca el să se joace 

cu greutățile, să facă echilibristică într-o prăjină, să prindă cu gura portocale aruncate de 

public.  

 
                                                                                   (Cezar Petrescu, Fram, ursul polar) 

 

1. Formulează două idei principale din textul de mai sus. (20 puncte) 

2. Alege forma corectă:  

a. Mâine să fi / fii în parc! 

b. Ei / iei sunt prietenii mei. 

c. Ia / ea un premiu important. 

d. Copii / copiez temele de la un coleg. 

e. Mi-ar pare / părea rău să greșesc. 

f. Nu fii / fi obraznic! 

(12 puncte) 

3. Scrie sinonime (cuvinte cu sens asemănător) și antonime (cuvinte cu sens opus) 

pentru următorii termeni: a cere și a aminti.  (8 puncte) 

 

4.  Alcătuiește două enunțuri în care cunvintele ceva și insulele să se scrie diferit față 

de cele din text.       (6 puncte) 

Fetița cu ochi albaștri le fulgeră și ea cu privirea, dar nu rosti nimic. Simțea pe 

umăr mâna bunicului ... 



Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 
     Se acordă 10 puncte din oficiu 
            Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.  
 

 

 

 

5. Selectează din fragmentul inclus în chenar un substantiv de 

genul masculin, un pronume personal, un verb la timpul trecut și un 

adjectiv. (8 puncte) 

 

6. Alcătuiește o propoziție în care subiectul să fie exprimat printr-un substantiv de 

genul feminin și să fie determinat de două părți de vorbire diferite. 

(6 puncte) 

 

7. Scrie o compunere, de minim 100 de cuvinte, în care să povestești o întâmplare reală 

sau imaginară petrecută alături de animalul tău de companie.  Aceasta trebuie să 

respecte următoarele cerințe: 

- logica înlănțuirii întâmplărilor; 

- prezența descrierii și a narațiunii; 

- titlul sugestiv.      (30 puncte) 

 

 



Testarea elevilor de clasa a IV-a 

în vederea selectării pentru clasa a V-a 

LIMBA ROMÂNĂ 

 

 

NOTĂ: 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  Elevul are dreptul să rezolve subiectele 
ín orice ordine doreşte. 

 Familiarizarea cu subiectele 15 minute. Timp de lucru 45 minute. Durata probei este de 60 minute din 
momentul ín care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

 

Hârlău,     
14  mai         

2022 

 

Varianta nr.3 - BAREM 

1. Formularea corectă a ideilor principale  

2 idei x 10 puncte = 20 puncte, din care: 

 conținutul ideii - 6p/ parțial - 4p/ încercare de redare - 2p 

 punctuație și ortografie - 3 puncte  

o  nicio greșeală sau o greșeală= 3 puncte;  

o 2 greșeli= 1 punct,  

o mai mult de 3 greșeli= 0 puncte 

 așezarea in pagina si lizibilitatea - 1 punct 

2. Precizarea formei corecte .................................... 12 puncte 

2   x   6 puncte = 12 puncte 

 

3. Sinonimele și antonimele cuvintelor precizate .........8 puncte 

    2 sinonime x 2 puncte = 4 puncte 

2 antonime x 2 puncte = 4 puncte 

4. Alcătuirea enunțurilor ...............................................6 puncte 

2 enunțuri x 3 puncte = 6 puncte 

5. Selectarea părților de vorbire .................................... 8 puncte 

4 părți de vorbire x 2 puncte = 8 puncte 

6. Construirea propoziției conform cerinței date............6 puncte 

- 4 puncte pentru existența celor două părți de vorbire diferite.  

( 2p x 2 parți de vorbire ) 

- Construirea unei propoziții 1 punct 

- Prezența unui substantiv de genul feminin 1 punct. 

 



Testarea elevilor de clasa a IV-a 

în vederea selectării pentru clasa a V-a 

LIMBA ROMÂNĂ 

 

 

NOTĂ: 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  Elevul are dreptul să rezolve subiectele 
ín orice ordine doreşte. 

 Familiarizarea cu subiectele 15 minute. Timp de lucru 45 minute. Durata probei este de 60 minute din 
momentul ín care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

 

Hârlău,     
14  mai         

2022 

       

7. Realizarea unei compuneri respectând cerința – 30 de puncte. 

Pentru conținut – 18 puncte, din care: 

o Logica înlănțuirii întâmplărilor - 6 puncte 

o Prezența descrierii și a narațiunii – 6 puncte  /  

o titlu sugestiv – 3 puncte 

o originalitate – 3 puncte. 

            Pentru redactare – 12 puncte 

o existența părților unei compuneri ( introducere, cuprins, încheiere) – 3 puncte 

o logica înlănțuirii ideilor – 2 puncte 

o punctuație  – 3 puncte 

o ortografie – 3 puncte 

o așezarea în pagina și lizibilitate - 1 punct. 

Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se respectă limita de cuvinte. 

                                       

         Se acordă 10 puncte din oficiu! 


