
Model test de departajare clasa aV-a 

Limba română 

 
Subiectul I (40 de puncte)  

 

Citește cu atenție textul următor: 

        „Pe Seni – de fapt, Senior, deși nici măcar mama lui nu-l strigase vreodată pe numele 
ăsta - , un fluture mic cât unghia, nu-l întâlnise prea multă lume până să înceapă povestea 
aceasta. După ce părinții săi zburaseră dincolo de lac, rămase singur, fără alt suflet în preajmă. 
Tare și-ar fi dorit să aibă un prieten, dar cum oare să-l găsescă? Că prietenii nu cresc așa, pe 
toate gardurile, își dăduse el seama încă din prima copilărie, când zbura ca zăludul*, izbindu-
se fericit de toți trecătorii(...). 

           Împlinise deja cinci ani, dar arăta ca un fluturaș de câteva zile. Mereu fusese cam mic, 
dar măcar un timp avusese convigerea că, până la urmă, tot o să crească.  Că doar așa mergeau 
toate lucrurile, nu? Iar acum, când se vedea atât de slăbănog  și de palid, chiar că  nu-i venea  
să se mai arate și altora. Se simțea ultimul dintre fluturi, oropsit și fără noroc.  

         Cum n-avea destulă putere, nu reușise să-și facă nici măcar o casă. Locuia într-o coajă 
de nucă, la rădăcina unui stejar. Noroc că o găsise și pe aceasta după o furtună năprasnică... 
Se străduise să o înfrumusețeze, deși nimeni nu-i călca pragul vreodată. Vorbea de obicei de 
unul singur, deși tare mult ar fi vrut să găsească pe cineva cu care să stea la taclale. 

         Odată, când ieșise pe terasa împletită dintr-un fir de iarbă și se gândea la toate acestea, 
(Tare aș vrea să cresc mai mare și să mă fac mai puternic! Așa n-aș mai fi mereu în pericol. 
Și, dacă aș fi mai frumos, nu m-ar mai ocoli toți de parcă nici n-aș exista!) își simți inima mai 
grea ca oricând. Cum o s-o scoată la capăt cu viața asta? Începu să suspine, cu antenele din ce 
în ce mai pleoștite.” 

(Ioana Nicolae, Ferbonia) 

zăludul* - smintit, zăpăcit, nebun 

 

 1. Notează câte un cuvânt care denumesc timpul și spațiul desfășurării acțiunii.  15 puncte 

2. Din ce motiv Seni nu și-a construit casă?                                                            15 puncte 

3. Exprimă-ți părerea, în 20-30 de cuvinte, referitor la următoarea secvență a textului: 
“Vorbea de obicei de unul singur, deși tare mult ar fi vrut să găsească pe cineva cu care să 
stea la taclale.”                                                                                                         10 puncte 

 
 
 
 



Subiectul II (25 de puncte) 

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu înțeles asemănător) pentru sensul din text al 
cuvintelor: un prieten, năprasnică, oropsit, pericol, să suspine.                        5 puncte                                             
2. Notează genul substantivelor următoare: fir, coajă, fluture, prag, părinți.     5  puncte                        
3. Alcătuiește câte un enunț în care cuvinele subliniate (lac, palid) să aibă alt înțeles 
decât în text.                                                                                                        5 puncte 
4. Rescrie textul de mai jos, corectând greșelile de orice natură:  -  Seni te rog să nu fi 
supărat! Nici nu ai ideie când îți vei găsi prietenii. Ieste important să prinzi curaj, îl 
sfătuii mama.                                                                                                       5 puncte 
5. Constuiește un enunț exclamativ în care subiectul să fie exprimat prin pronume 
personal la persoana a III-a, numărul singular, genul feminin, situat la sfârșitul 
enunțului.                                                                                                              5 puncte   
 

Subiectul III (25 de puncte) 

      Scrie o narațiune (povestire) de 150 de cuvinte, în care să-ți imaginezi cum a reușit Seni 
să-și facă prieteni și să fie fericit.  

În compunerea ta trebuie: 

 Să adaptezi conținutul la întâmplarea din text; 
 Să respecți succesiunea logică a faptelor; 
 Să respecți regulile de ortografie și punctuație; 
 Să respecți precizarea privind numărul de cuvinte. 
 Să folosesti un registru stilistic adecvat și exprimare clară. 

 

Timpul de lucru este de 50 de minute. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total: 100 de puncte 


