
 
Model 2 

Test la limba şi literatura română 

pentru înscrierea și repartizarea elevilor în clasa a V-a 

an școlar 2017-2018 

 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde cerinţelor: 

„Grădina zoologică e un fel de magazin de jucării, unde tigrii, girafele şi leoparzii sunt vii. 

Rogi lupul să te ia puţin în cârcă şi când colo te mănâncă. Hei, ca pe Scufiţa Roşie te-ar mânca, cuşca 

dacă l-ar lăsa. Dar, vedeţi, aceste cuşti de fier, sau colivii, sunt ca nişte părinţi ai lor: au grijă să nu 

facă prostii. Copii! lăsaţi un pic gălăgia! Faceţi acum cunoştinţă cu zoologia. Iată, aici reprezentanţii 

mândrei faune, care ştiu să urle, să ragă, să zbiere, să schiaune. (Dar miraţi-vă mai încet, dragii mei, 

că asurziţi aceşti lei). Oriunde întorci capul vezi un şarpe sau un leopard care sare peste un gard. Iată 

tigrul adus din Bengal cu cheltuială. Toată blana de pe el e naturală. Mirela, acela nu se strigă «Cuţu-

cuţu», că e struţul. Balaurul care se prăjeşte pe nisip e crocodilul, iar bazinul de lângă el e Nilul. 

Elefantul care vă priveşte ursuz e întrebuinţat în loc de troleibuz. Încaleci pe el dimineaţa şi pleci la 

şcoală, mergând o mie de staţii prin pădurea ecuatorială.” 

(Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă) 

  

1. Încercuieşte litera din faţa enunţului scris corect: 

a) Am plecat cu părinții la grădina zologică. 

b) Lăsa-ți gălăgia și haide-ți să citim despre tigri.  

c) Am mers mai multe stații cu tramvaiul până la școală. 

 

0,5p 

2. Cu ce este comparată grădina zoologică? 0,5p 

3. Explică folosirea semnului de punctuație în secvența: lăsaţi un pic gălăgia! 1p 

4. Găsește cuvinte cu sens opus pentru termenii din text: vii și gălăgia.  1p 

5. Transcrie din text două cuvinte nume proprii. 1p 

6. Alcătuiește un enunț în care să folosești două cuvinte extrase din textul dat, care arată 

acțiuni. Subliniază-le.  

2p 

7. Prezintă, în 4 – 6 rânduri, două motive pentru care merită să vizitezi o grădină zoologică. 3p 

 

Se acordă 1 punct din oficiu 



 
 

 

Barem de corectare şi notare 

 

1. c) 0,5p 

2. Grădina zoologică este comparată cu un magazin de jucării. 0,5p 

3. Semnul exclamării arată intonaţia enunțului exclamativ care exprimă un îndemn, o poruncă. 1p 

4. de exemplu: vii ≠ morți; gălăgia ≠ liniștea 0,5p x 2 = 1p 1p 

5. de exemplu: Bengal și Mirela 0,5p x 2 = 1p 1p 

6. de exemplu: Aseară câinii vecinului au început să urle și să scheaune.  0,5p x 2 = 1p – 

identificarea corectă a verbelor; 1p – alcătuirea enunțului; 

2p 

7. Prezentarea corectă și nuanțată a două motive pentru care merită să vizitezi o grădină 

zoologică – 1p/ motiv x 2 = 2p; ortografie, exprimare, respectarea limitei de spațiu – 1p 

3p 

 

Se acordă 1 punct din oficiu 

 


