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CONCURS DE SELECȚIE PENTRU CLASA A V-A 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
MODELUL nr. 1 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 45 de minute. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 

Notă: Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor în rezolvarea niciunei 

cerințe.  

 

Citește, cu atenție, textul și rezolvă cerințele: 

 

 „A venit pe lume în mijlocul desișului, într-una din acele cămăruțe mici și 

ascunse ale pădurii ce par a fi deschise spre toate părțile și care, cu toate acestea, 

sunt apărate de peste tot. Era loc puțin, însă de ajuns pentru el și mama lui.  

 Iată-l apoi ridicându-se, legănându-se într-un mod îngrijorător pe  

picioarele-i subțiri, privind în juru-i cu ochi tulburi care vedeau, cu capul lăsat 

în jos, tremurând și încă buimac. 

- Ce copil frumos! strigă coțofana. 

Zburase până la locul acesta atrasă de gemetele mamei aflate în durerile 

facerii. Acum se așezase pe o creangă din apropiere.  

- Ce copil frumos! strigă ea.  

Nu primi niciun răspuns și continuă de zor: 

-   Uimitor e faptul că se ridică imediat în picioare și merge. Ce 

interesant! N-am mai văzut asta până acum. Bineînțeles, sunt încă tânără, ieșită 

abia de un an din cuib, după cum probabil știți. Dar găsesc că este minunat. Ce 

copil! Se naște și, în aceeași clipă, poate sta deja pe propriile picioare. Câtă 

noblețe! De fapt, cred că la voi, căprioarele, totul e foarte distins. Poate deja să 

alerge? 

-  Desigur, răspunse mama șoptind. Dar vă rog să mă scuzați acum, nu 

sunt în stare să port o conversație. Am multe de făcut…și în afară de asta mă 

simt cam slăbită.”  

(Felix Salten, Bambi) 
 

I. Limbă și comunicare (50 de puncte) 

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următorii termeni din text: 

cămăruțe, ascunse.                                                                               - 5 puncte 

2. Notează câte un cuvânt cu sens opus pentru următoarele cuvinte din text: 

tulburi, apropiate.                                                                                  - 5 puncte 
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3. Alcătuiește un enunț în care cuvântul era să aibă un înțeles diferit față de cel 

din text.                                                                                                 – 5 puncte 

 

 

4. Rescrie corect enunțul: Căprioara, find slăbită, bineânțeles că v-a alege să 

nu continue conversația.                                                                         - 9 puncte 

5. Menționează ce părți de vorbire și ce părți de propoziție sunt cuvintele din 

enunțul: Ciocănitoarea zburase în pădurea deasă.                              - 16 puncte                                                                               

6. Alcătuiește două propoziții în care cuvântul mama să aibă, pe rând, funcția 

sintactică de subiect și parte secundară de propoziție.                        – 10 puncte 

 

II. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare (20 de 

puncte) 

1. Cine este autorul textului? Răspunde într-un enunț.                      - 3 puncte 

2. Formulează două idei principale / secundare pe care le extragi din textul dat.    

                                                                                                        – 7 puncte 

4. Explică, în 2-3 enunțuri, înțelesul fragmentului: „Câtă noblețe! De fapt, cred 

că la voi, căprioarele, totul e foarte distins.”                                     – 10 puncte 

 

III. Redactare ( 20 puncte) 

 Alcătuiește o compunere, de minim 5 rânduri, în care personajele 

principale să fie Bambi și coțofana.  

În realizarea compunerii vei avea în vedere: 

- găsirea titlului potrivit conținutului                                      - 1 puncte 

- respectarea părților compunerii                                             - 3 puncte 

- coerența exprimării, folosirea unui limbaj bogat, nuanțat      - 5 puncte 

- originalitatea                                                                        - 3 puncte 

- așezarea în pagină, calitatea scrisului.                                    - 3 puncte 

 

 

Vei primi 5 puncte pentru redactarea compunerii.  

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.  
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CONCURS DE SELECȚIE PENTRU CLASA A V-A 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
MODELUL nr. 2 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 45 de minute. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 

Notă: Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor în rezolvarea niciunei 

cerințe.  

 

Citește, cu atenție, textul și rezolvă cerințele: 

 

 „A fost odată ca niciodată un împărat. El stăpânea tot pământul și era bun, 

blând, darnic și înțelegător. Pe atunci, în timpul anului, nu erau patru 

anotimpuri, ci unul singur, în care le întâlneai pe toate patru, după cum îți era 

dorința. Aceste multe stări ale vremii erau toate copiii împăratului, care se 

numea Împăratul Timp.  

 Trăiau în bună înțelegere, fără supărare sau ceartă, fiecare cu treaba lui. 

Soarele strălucea neobosit, răspândind peste întreaga natură o lumină călduță 

care îi făcea pe toți să fie binedispuși. Găseai alături, fără să ți se pară nimic 

neobișnuit în asta, copaci în floare și câmpii acoperite de zăpadă, ploi torențiale, 

livezi coapte și furtuni de praf.” 

(Jonathan Swift, Povestea anotimpului uitat) 
 

I. Limbă și comunicare (50 de puncte) 

 

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următorii termeni din text: 

darnic, stăpânea.                                                                               – 5 puncte 

2. Notează câte un cuvânt cu sens opus pentru următoarele cuvinte din text: 

ceartă, binedispuși.                                                                                 - 5 puncte 

3. Alcătuiește un enunț în care cuvântul strălucea să aibă un înțeles diferit față 

de cel din text.                                                                                        – 5 puncte 

4. Rescrie corect enunțul: Trăiau în bunăânțelegere, fără supărare s-au ciartă, 

fiecare cu treaba lui.                                                                               - 9 puncte 

5. Desparte în silabe cuvintele: niciodată, stări, copiii, lumină, binedispuși. 

                                                                                                           - 10 puncte                                                                               

6. Specifică rolul virgulei în enunțul: „El stăpânea tot pământul și era bun, 

blând, darnic și înțelegător.”                                                                - 8 puncte 
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7. Selectează, din textul dat: un substantiv comun la genul masculin, un verb la 

timpul trecut, un pronume personal - persoana a III-a și un adjectiv la numărul 

plural.                                                                                               – 8 puncte 

 

II. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare (20 de 

puncte) 

1. Cine este autorul textului? Răspunde într-un enunț.                       - 3 puncte 

2. Formulează două idei principale / secundare pe care le extragi din textul dat.          

   –7 puncte 

3. Apreciază, în 2-3 rânduri, imaginea Pământului așa cum reiese din 

fragmentul dat.                                                                                     – 10 puncte 

 

III. Redactare ( 20 puncte) 

 Alcătuiește o compunere, de minim 5 rânduri, în care să descrii anotimpul 

tău preferat.  

În realizarea compunerii vei avea în vedere: 

- găsirea titlului potrivit conținutului                                      - 1 puncte 

- respectarea părților compunerii                                             - 3 puncte 

- coerența exprimării, folosirea unui limbaj bogat, nuanțat      - 5 puncte 

- originalitatea                                                                        - 3 puncte 

- așezarea în pagină, calitatea scrisului.                                    - 3 puncte 

 

 

Vei primi 5 puncte pentru redactarea compunerii.  

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.  
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CONCURS DE SELECȚIE PENTRU CLASA A V-A 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
MODELUL nr. 3 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 45 de minute. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 

Notă: Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor în rezolvarea niciunei 

cerințe.  

 

Citește, cu atenție, textul și rezolvă cerințele: 

 

„ - Un om! spuse el uluit. Un pui de om! Ia uită-te la el!  

Drept în fața lui, ținându-se de o creangă joasă, stătea un copil gol, cu 

trupul cafeniu, care de-abia învăța să meargă, mogâldeața cea mai dulce și mai 

plină de gropițe care trecuse vreodată pragul peșterii vreunui lup, mai ales la 

timp de noapte. Privea Lupul drept în ochi și râdea.  

- Așa arată un pui de om? se miră Lupoaica. N-am văzut niciodată 

vreunul până acum. Adu-l încoace! 

Lupul era obișnuit să transporte puii în fălci fără să-i vatăme, așa încât, 

apucând bine copilul de spate, niciun colț nu-i zgâria pielea, și-l așeză binișor 

jos, lângă puii săi.  

- Cât e de mic! Cât e de golaș și de îndrăzneț! spuse Lupoaica cu 

blândețe. 

Copilașul caută să-și facă loc printre puii de lup, ca să ajungă mai aproape 

de trupul cald al mamei.  

…Deodată, lumina lunii de la gura peșterii se stinse, pentru că umerii și 

capul mare, pătrat al lui Shere Khan astupaseră intrarea…” 

(Rudyard Kipling, Cartea junglei) 
 

I. Limbă și comunicare (50 de puncte) 

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următorii termeni din text: 

uluit, cafeniu.                                                                                   – 5 puncte 

2. Notează câte un cuvânt cu sens opus pentru următoarele cuvinte din text: 

mogâldeață, astupaseră.                                                                        - 5 puncte 

3. Alcătuiește un enunț în care cuvântul dulce să aibă un înțeles diferit față de 

cel din text.                                                                                         – 5 puncte 
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4. Alcătuiți trei propoziții folosind, pe rând, cuvintele: m-ai, a-i, săi.   - 9 puncte                          

5. Desparte în silabe cuvintele: mogâldeața, umerii, drept, ochi. 

                                                                                                          - 8 puncte                                                                               

 

6. Alcătuiește două propoziții în care cuvântul pui să aibă, pe rând, funcție 

sintactică de subiect și predicat.                                                         – 8 puncte 

7. Alcătuiește o propoziție după schema:                                             - 10 puncte 

       S  +  P.S. + P + P.S. + P.S. * 

      s.c.     s.p.     v    s.c.       a 

 

* S – subiect 

   P.S. – parte secundară de propoziție 

   P – predicat 

   s.c. – substantiv comun 

   s.p. – substantiv propriu 

   v  - verb 

   a - adjectiv 

    

II. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare (20 de 

puncte) 

1. Cine este autorul textului? Răspunde într-un enunț.                       - 3 puncte 

2. Formulează două idei principale / secundare pe care le extragi din textul dat.           

  –7 puncte 

3. Consideri că titlul („Cartea junglei”) este unul potrivit acestui text? 

Răspunde în 2-3 enunțuri folosind exemple din text.                          – 10 puncte                                                                                       

                                                                                                            

III. Redactare ( 20 puncte) 

         Pornind de la ghicitoarea: 

 „Roade oase,  

Stă în cușcă, 

Pe dușmanii tăi îi mușcă”,  

alcătuiește o compunere, de minim 5 rânduri, intitulată: „Un prieten de 

nădejde”, cu următorul început: 

„Pe stradă se auzea un lătrat, urmat de un scheunat prelungit. Părea să 

fie un câine mare și puternic. Eram foarte curios să-l văd. 

M-am apropiat tiptil de gard și, încetișor, m-am urcat pe el și am privit 

pe trotuar…”  

 

În realizarea compunerii vei avea în vedere: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 
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                                                                                          - 5 puncte 

- să ai un conținut adecvat cerinței;                                            - 5 puncte  

      

 

                                                 

- să continui respectând structura specifică unei compuneri și numărul 

minim de rânduri.                                                                 – 2,5 puncte  

- să fii original și să folosești un limbaj bogat, nuanțat.         – 2,5 puncte 

 

 

Vei primi 5 puncte pentru redactarea compunerii.  

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.  
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