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TESTARE ADMITERE ÎN CLASA A V-A
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ
Variantă model 2, 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)

„Digory tăcea chitic. Se simțea tot mai puțin în largul lui. Spera ca măcar, indiferent de ce s-ar
întâmpla, să nu facă vreo gafă sau să nu se facă de râs.
- Fiu al lui Adam, i se adresă Aslan. Ești gata să repari răul pe care l-ai făcut acestui minunat tărâm
al Narniei chiar din ziua în care a fost creat?
- Dar nu văd ce-aș putea face, spuse Digory. Regina a fugit și...
- Eu te-am întrebat dacă ești gata, spuse Leul.
- Da, răspunse Digory. [...]
După o vreme, Leul începu să vorbească din nou, dar nu cu Digory.
- Vedeți, prieteni, lumea pe care v-am dăruit-o nu are nici șapte ore și o forță a răului a și pătruns în
ea. O forță trezită și adusă aici de acest Fiu al lui Adam.
Animalele, chiar și Căpșunel, se întoarseră spre Digory, care-și dori, în clipa aceea, să-l înghită pe
loc pământul.
- Dar nu vă speriați, continuă Aslan, adresându-se în continuare Animalelor. Acest rău va provoca
alte rele, dar mai e până atunci, iar eu voi avea grijă să iau răul asupra mea. Până una-alta, haideți să ne
îngrijim ca acest tărâm să fie timp de sute de ani tărâmul veseliei într-o lume a veseliei. Și cum rasa lui
Adam a făcut răul, tot ei să fie și cei care să ne ajute să-l vindecăm.”
(C.S. Lewis, Cronicile din Narnia-Nepotul magicianului)
1. Scrie un cuvânt cu sens asemănător celui din text pentru termenul tărâm și unul cu sens opus pentru
trezită.
2 puncte
2. Alcătuiește o propoziție în care cuvântul vreme să aibă alt înțeles decât în text.
3 puncte
3. Formulează două enunțuri în care cuvintele s-ar și iau să se scrie altfel decât în text.
5 puncte
4. Rescrie enunțul „Eu te-am întrebat dacă ești gata, spuse Leul”, schimbând numărul pronumelor
personale.
3 puncte
5. Analizează morfologic părțile de vorbire, din text, încadrate în chenar.
6 puncte
6. Identifică primul subiect și primul predicat din ultimul enunț al textului.
4 puncte
7. Prezintă o trăsătură morală a personajului Aslan care reiese din textul dat și susține-o cu exemple din
text.
2 puncte

B. Imagineazăți că ai ajuns și tu în Narnia. Redactează un text de 15-20 de rânduri în care să
descrii cum arată acel loc în viziunea ta.
(20 puncte)
Vei avea în vedere:
- să-i dai textului un titlu potrivit;
3 puncte
- să redactezi un text de tip descriere conform cerinței;
6 puncte
- să utilizezi cel puțin patru expresii deosebite;
4 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) Pentru a-și îndrepta greșeala, Digory este trimis de către Aslan să aducă un măr dintr-o grădină
aflată dincolo de Narnia, în Vestul Sălbatic. Dacă distanța pe care trebuie să o parcurgă este de 392 de km,
iar în prima zi parcurge cinci șeptimi din drum, află câți km îi mai rămân de parcurs pentru a doua zi.
5 puncte
b) Digory pornește spre Vestul Sălbatic pe un cal înaripat la ora 11 fără douăzeci și cinci. Cât indică
ceasul după 35 de minute, când el ajunge deasupra unui loc mlăștinos?
5 puncte
c) Grădina în care se află pomul din care Digory are misiunea de a aduce un măr are formă de
dreptunghi, fiind înconjurată de un gard de 450 metri. Știind că lungimea grădinii este de 200 de metri, află
lățimea acesteia, apoi exprimă rezultatul obținut în decimetri.
5 puncte
2. a) Înainte să ajungă în Narnia, Digory, a rezolvat, respectând ordinea efectuării operațiilor, exercițiul
de mai jos. Ce număr a obținut?
1 – [4 x 250 – (3 + 564 : 3 + 39 – 4 x 55) x 99] : 10 =
5 puncte
b) Digory alege un număr natural la care adaugă 28, rezultatul îl mărește de 14 ori, produsul îl
micșorează de 12 ori și obține 56. La ce număr s-a gândit?
5 puncte
3. Într-un an, din 8 meri și 10 pruni de pe tărâmul Narniei se culeg 76 kilograme de fructe, iar din 4 meri
și 13 pruni, 54 kilograme de fructe. Știind că toți merii și toți prunii rodesc aceeași cantitate, află câte
kilograme rodește un măr și câte kilograme rodește un prun, apoi exprimă cantitățile obținute în decagrame.
10 puncte
4. În Narnia, în preajma lui Aslan sunt adunați 274 de cerbi, leoparzi și pantere. Știind că cerbii sunt
cu 17 mai puțini decât leoparzii, iar panterele cu 3 mai multe decât dublul numărului leoparzilor, află câte
animale sunt din fiecare fel.
10 puncte

