Model 1
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:
„Am auzit pe mulţi plângându-se de greutatea învăţării unei limbi străine.[...] Ei bine, nu
daţi crezare acestor bocitoare. Nu vreau să zic că mint, dar afirm cu toată tăria că exagerează. Nimic
mai uşor decât să înveţi o limbă străină. Fără profesor, fără caiete şi vocabulare, fără dicţionar, fără
să-ţi dai măcar seama că ai învăţat-o şi că o foloseşti. E limba păsărească. N-o ştiţi? Păcat!… Are
marele avantaj că e o limbă străină şi, în acelaşi timp, avantajul la fel de mare că, pentru a o învăţa,
nu trebuie să ştii bine nici măcar româneşte. Limba aceasta are un singur secret care constituie şi
unica ei regulă: după fiecare silabă adaugi un «pi». Atâta tot. Bineînţeles că pe deasupra se mai cere
un lucru (de care încă nu eşti scutit la nicio limbă): exerciţii, şi iar exerciţii. Dar, cu acest preţ,
«păsăreasca» îti intră, aşa zicând, în sânge, şi nici cel mai isteţ piţigoi nu se mai poate măsura cu tine
fără… translator.
— Cupirajpi, îi şoptește Lica, în timp ce poetul tuşeşte, îşi înalţă fruntea înaltă spre bolta şi
mai înaltă şi începe liric, dar ferm: „Cepi frupimoapisă-ipi limpibapi noaspitrăpi! Frupimoapisăpi
capi mapireapi alpibaspitrăpi…”
(Mircea Sântimbreanu, Limba păsărească)
1. Încercuieşte litera din faţa enunţului scris corect:
a) Când a-i de a face cu limba păsărească trebuie să fi dibaci.

0,5p

b) Vreau să te învăţ să scrii.
c) Ce-i mici sunt copi deştepţi.
2. Care este secretul și regula pentru a putea vorbi limba păsărească?
3. Scrie în limba română următoarele cuvinte extrase din text: Cepi frupimoapisă-ipi limpibapi

0,5p
1p

noaspitrăpi! Frupimoapisăpi capi mapireapi alpibaspitrăpi…
4. Găsește cuvinte cu același sens pentru termenii din text: ușor și isteț.

1p

5. Transcrie din text un cuvânt care arată o acțiune din prezent și un cuvânt care arată o

1p

acțiune din trecut.
6. Alcătuiește o propoziție dezvoltată în care să folosești un nume propriu și un cuvânt care

2p

denumește o însușire extrase din textul dat. Subliniază-le.
7. Prezintă, în 4 – 6 rânduri, două motive pentru care ai vrea să cunoşti o limbă străină.

3p

Se acordă 1 punct din oficiu

Barem de corectare şi notare

1. b)

0,5p

2. Secretul și regula pentru a putea vorbi limba păsărească este ca după fiecare silabă să se

0,5p

adauge «pi».
3. „Ce frumoasă-i limba noastră/ Frumoasă ca marea albastră!…”

1p

4. de exemplu: ușor = simplu; isteț = deștept 0,5p x 2 = 1p

1p

5. de exemplu: tușește; am auzit 0,5p x 2 = 1p

1p

6. de exemplu: Lica vorbește limba păsărească. 0,5p x 2 = 1p – identificarea corectă a

2p

cuvintelor; 1p – alcătuirea unei propoziții dezvoltate;
7. Prezentarea corectă și nuanțată a două motive pentru care ar vrea să cunoască o limbă

3p

străină – 1p/ motiv x 2 = 2p; ortografie, exprimare, respectarea limitei de spațiu – 1p
Se acordă 1 punct din oficiu

