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TESTARE ADMITERE ÎN CLASA A V-A
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ
Variantă model 1, 2022
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute.

SUBIECTUL I__________________________________________________________________________
Limba și literatura română (45 de puncte)
A. Citește cu atenție următorul text, apoi răspunde cerințelor:

(25 puncte)

„De data asta, învățătoarea își pierdu răbdarea. Îi trimise pe copii în curtea școlii, căci voia să
vorbească puțin cu Pippi între patru ochi.
Când rămaseră singure, Pippi se ridică și se apropie de catedră:
- Știi ceva, zise ea, adică, pardon, știți ceva, doamna învățătoare, a fost nemaipomenit să văd ce
faceți aici, la școală, da` nu cred că-i de mine. Vedem noi cum rămâne cu vacanța aia de Crăciun...Prea
multe mere, iepurași, șerpi și chestii din astea, mă ia amețeala! Sper să nu vă supărați, doamnă!
Dar doamna învățătoare îi spuse că o întrista mult faptul că Pippi nu voia să încerce să se poarte
frumos și că nicio școală n-ar primi o fetiță fără maniere, oricât de mult ar vrea ea să învețe carte.
- Chiar m-am purtat atât de urât? întrebă Pippi mirată. N-am vrut...continuă ea mâhnită.
Când se întrista, nu era nimeni mai trist decât Pippi. Tăcu o vreme, apoi, în cele din urmă, zise cu o
voce tremurătoare:
- Știți, doamna învățătoare, când mamă ți-e un înger și tată, un rege, când ai călătorit pe mări toată
viața, nu prea știi cum trebuie să te porți la școală, printre atâtea mere și iepuri.
Atunci învățătoarea o liniști spunându-i că înțelege, că nu e supărată pe ea și că o așteaptă la școală
când mai crește un pic. ”
(Astrid Lindgren, Pippi)
1. Scrie un cuvânt cu sens asemănător celui din text pentru termenul nemaipomenit și unul cu sens
opus pentru mâhnită.
2 puncte
2. Alcătuiește o propoziție în care cuvântul copii să aibă alt înțeles decât în text.
3 puncte
3. Formulează două enunțuri în care cuvintele că-i și mai să se scrie altfel decât în text.
4 puncte
4. Rescrie enunțul „Când se întrista, nu era nimeni mai trist decât Pippi.”, trecând verbele la timpul
prezent.
4 puncte
5. Analizează morfologic părțile de vorbire, din text, încadrate în chenar.
6 puncte
6. Identifică subiectul și predicatul din prima propoziție a textului.
4 puncte
7. Prezintă o trăsătură morală a personajului Pippi care reiese din textul dat și susține-o cu exemple din
text.
2 puncte

B. Redactează un text de 15-20 rânduri în care să povestești o întâmplare din viața ta de elev,
petrecută la școală.
(20 puncte)
Vei avea în vedere:
- să-i dai textului un titlu potrivit;
3 puncte
- să relatezi o întâmplare conform cerinței;
5 puncte
- să respecți ordinea logică a faptelor;
5 puncte
- să folosești o exprimare corectă și clară;
4 puncte
- să respecți părțile unei compuneri, normele de ortografie și de punctuație.
3 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA ________________________________________________________________
Matematică (45 de puncte)
1. a) Colegii lui Pippi consumă trei cincimi din tortul pe care aceasta îl aduce la școală de ziua ei. Știind
că tortul cântărește 7 545 grame, ce cantitate rămâne neconsumată?
5 puncte
b) Pippi se trezește într-o dimineață la ora 10 fără un sfert și imediat începe să servească micul
dejun, de care se bucură timp de jumătate de oră. Cât indică ceasul când termină de mâncat?
5 puncte
c) Camera lui Pippi are formă de dreptunghi, cu perimetrul de 250 metri. Știind că lățimea camerei
este de 50 de metri, află lungimea acesteia, apoi exprimă rezultatul obținut în centimetri.
5 puncte
2. a) Ajut-o pe Pippi să afle rezultatul exercițiului următor, respectând ordinea efectuării operațiilor:
8080 – 40 x [105 : 7 + 37 x (105 : 3 – 480 : 4 : 4)] + 8 =
5 puncte
b) Pippi adaugă la un număr 217, dublează suma, scade apoi numărul 268, triplează rezultatul și
obține 1596. De la ce număr a pornit?
5 puncte
3. Învățătoarea lui Pippi organizează o ieșire în livadă împreună cu elevii. Copiii se împart în două grupe
pentru a culege fructe. 7 băieți și 15 fete culeg 137 kg de fructe, iar cealaltă grupă, formată din 13 băieți și
5 fete, culege 163 de kg. Știind că fiecare băiat și fiecare fată din ambele grupe au cules aceeași cantitate de
fructe, află câte kilograme de fructe culege un băiat și câte kilograme culege o fată, apoi exprimă cantitățile
obținute în grame.
10 puncte
4. Pippi scrie pe o foaie trei numere naturale a căror sumă este egală cu 110. Dacă împarte primul număr
la al doilea, iar pe al doilea la al treilea, obține de fiecare dată câtul 2 și restul 3. Determină cele trei numere.
10 puncte

