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Examen de admitere în clasa a V-a 
Limba română 

Subiectul I: 54p                                                                2 iulie 2021 
 
 Se dă textul:  

 „M-am pomenit într-o seară cu o vizită neaşteptată. Pe masă, printre manuscrise şi condeie, apăru la etajul 
unde sălăşluiesc într-o insulă de asfalt, un greiere elegant. N-aş putea spune cât a fost el de surprins de prezenţa 
mea în mijlocul unui talaz  de hârtii mâzgălite, răzimată-n cot şi silind un alt greiere, mic, prins între degete şi 
înmuiat în cerneală, să facă slove minuscule, identice în inutilitatea lor cu cântecul lui de clopoţel cât bobul de 
mazeri. S-a oprit pe masă şi a stat să se reculeagă. Îmi închipui că m-a văzut şi că a rămas confuz de ciudata mea 
îndeletnicire, el care cunoştea munca spicelor, rumegatul vitelor, ghitara vântului şi osârdia cârtiţei oarbe. 

În faţa lui am avut un sentiment speriat, modificat de un sentiment îngeresc. M-am ridicat respectuos de pe 
scaun şi, fără să vreau, l-am salutat.” 

(Tudor Arghezi, Cri-cri) 
a sălăşlui - (vb.) a locui, a se adăposti; 
talaz - (s.n.) val mare ce se formează pe mări şi oceane în timpul furtunii; 
a (se) reculege - (vb.) a-şi recăpăta echilibrul sufletesc, a se regăsi, a-şi aduna gândurile; 
 osârdie - (s.f.) stăruinţă în executarea unui lucru; ardoare, străduinţă, perseverenţă. 

  
Cerințe: 
A. 

1.   Scrie cuvinte cu același înțeles (sinonime) pentru: m-am pomenit, minuscule, respectuos.                  6p 

2.   Scrie cuvinte cu sens opus (antonime) pentru: seară, s-a oprit, îngeresc.                    6p 

3. Explică înțelesul expresiei ,,în mijlocul unui talaz de hârtii"?                     6p 

4.   Desparte în silabe următoarele cuvinte: neaşteptată, sălăşluiesc, inutilitatea.                    6p 

5. Precizează partea de vorbire a cuvintelor:                        6p 

o vizită………………………..……, lui……………………………., am salutat……………………………….. 

6. Transformă următorul enunț într-o propozițe simplă: Pe masă, printre manuscrise şi condeie, apăru … un 

greiere elegant. Analizează subiectul și predicatul.                                    6p 

7. Alcătuiește propoziții cu ortogramele: mai/m-ai, săi/să-i, va/v-a.                       6p 

B.  

1. Numeşte profesia autorului textului-suport, apoi extrage din text două cuvinte/structuri care să susţină 

răspunsul tău.                                           4p 
2. Transcrie două structuri care conţin însuşiri ale greierului.                       4p 

3. Explică, în cinci-şase rânduri, semnificaţia secvenţei: „În faţa lui am avut un sentiment speriat, modificat de 

un sentiment îngeresc. M-am ridicat respectuos de pe scaun şi, fără să vreau, l-am salutat...”, din finalul 

textului dat.                                                         4p 
 

Subiectul al II-lea: 36p 
Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinți o vizită neașteptată.  
Cerințe:  
- Compunerea trebuie să aibă un titlu sugestiv 

- Să conțină povestire și dialog 

- Să se încadreze în numărul de rânduri 

- Să respecte normele de ortografie și de punctuație 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timp de lucru: o oră 
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