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TESTARE ADMITERE ÎN CLASA A V-A
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ
Variantă model 4, 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)

„După ce ninsoarea încetă, Pinocchio, cu noul și frumosul său abecedar sub braț, porni pe drumul care
ducea la școală; și, tot mergând, își construia în creierașul său mii de castele în Spania, unul mai frumos
decât altul.
Și, vorbind cu el însuși, își spunea:
— Astăzi, la școală, vreau să învăț numaidecât să citesc, mâine să scriu și poimâine am să învăț să
număr. După aceea, cu priceperea mea, voi câștiga bani mulți și, cu banii ce-i voi câștiga, am să-i fac tatei
un suman de postav de toată frumusețea. Dar ce zic eu de postav? Am să i-l fac tot numai cu fire de argint și
de aur și cu nasturi strălucitori. Bietul Geppetto o merită din plin, fiindcă, într-adevăr, pe frigul ăsta și-a
vândut haina ca să-mi cumpere mie cărți și să mă dea la școală. Numai părinții sunt în stare să facă
asemenea sacrificii!
Pe când mișcat cu totul își zicea așa în gând, i se păru că aude de departe o muzică de trâmbițe și de
tobe.
Se opri să asculte atent. Sunetele acelea veneau din fundul unei străzi lungi, care ducea la un mic bâlci,
așezat pe marginea mării.
— Ce să fie muzica asta? Păcat că trebuie să mă duc la școală, că de nu ...
Și rămase pe loc năucit. Într-un fel sau într-altul, trebuia să se hotărască: ori la școală, ori să asculte
muzica.
— Astăzi o să mă duc să ascult muzica, iar mâine, la școală. Pentru școală am destulă vreme, zise în
sfârșit ștrengarul, dând din umeri.
Zis și făcut: o luă pe ulița cea lungă și începu să fugă de-i sfârâiau picioarele. Cu cât fugea, cu atât se
auzea mai deslușit sunetul trompetelor și al tobelor. Și iată că se pomeni în mijlocul unui bâlci plin de lume
care se îngrămădea în jurul unei barăci mari de lemn și de pânză zugrăvită cu mii și mii de culori.
— Ce-i cu baraca asta? întrebă Pinocchio întorcându-se către un băiețel care era de-acolo, din bâlci.
— Citește afișul și-o să vezi.
— L-aș citi bucuros, dar până acum n-am învățat să citesc.”
(Carlo Collodi, Pinocchio)
1. Scrie un cuvânt cu sens asemănător celui din text pentru termenul spunea și unul cu sens opus pentru
rămase.
2 puncte
2. Explică înțelesul expresiei începu să fugă de-i sfârâiau picioarele.
3 puncte

3. Formulează două enunțuri în care cuvintele să-i și ce-i să se scrie altfel decât în text.
4 puncte
4. Rescrie enunțul „Numai părinții sunt în stare să facă asemenea sacrificii!”, trecând substantivele
subliniate la numărul singular.
4 puncte
5. Analizează morfologic părțile de vorbire, din text, încadrate în chenar.
6 puncte
6. Alcătuiește două propoziții în care cuvintele: Geppetto și Pinocchio să fie subiecte, apoi alte două
propoziții în care aceleași cuvinte să fie părți secundare de propoziție.
4 puncte
7. Prezintă o trăsătură morală a lui Geppetto 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 petrecută cu cel mai
bun prieten/prietenă al tău/a ta...
(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) Pinocchio a adunat 6/9 din cei 891 lei de care are nevoie pentru a-i face tatălui său un suman. Ce
sumă trebuie să mai economisească Pinocchio pentru a putea confecționa sumanul?
5 puncte
b) Ajută-l pe Pinocchio să afle de cât timp are nevoie ca să ajungă acasă de la școală, știind că se
pornește la ora 12:35 și ajunge la ora treisprezece și un sfert.
5 puncte
c) Geppetto dorește să amenajeze o grădină în formă de dreptunghi. Află suprafața grădinii știind că
lungimea sa este de 150 decimetri, iar lățimea este cât o treime din lungime.
5 puncte
2. a) Ajută-l pe Pinocchio să rezolve exercițiul următor, respectând ordinea efectuării operațiilor:
[(57 x 37 – 1 109) : 10 – 792 : 8] x (119 : 7 x 2) - 33 + 2 =
5 puncte
b) Pinocchio s-a gândit la un număr, a scăzut din el sfertul numărului 432, rezultatul l-a adunat cu 2 și
a împărțit suma la 5. A triplat câtul și a obținut 120. La ce număr s-a gândit Pinocchio?
5 puncte
3. Mergând spre casă Geppetto cumpără 2 kilograme de mere și 3 kilograme de pere pe care plătește 19
lei. Dacă ar fi cumpărat 4 kilograme de mere și 2 kilograme de pere ar fi plătit 26 de lei. Cât costă un
kilogram de mere? Dar unul de pere?
10 puncte
4. Pinocchio se gândește la trei numere a căror sumă este 363. Primul număr este cu 97 mai mare decât
al doilea, iar al treilea număr este de 3 ori mai mic decât al doilea. La ce numere s-a gândit Pinocchio?
10 puncte

