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TEST PENTRU CLASA A V A

.

Subiect I

4 puncte

Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răpunde cerinţelor:

Pe vremea când nu era tiparul, când nu era hârtie multă ca azi, când nu erau cărţi pentru toată lumea, nici
scriitorii nu se prea osteneau să scrie şi nu aveau aşezare. Ei pribegeau ca şi cântecele lor fără cuiburi, din loc în
loc, străbăteau ţările cu scripca subsuoară şi, pretutindeni unde se opreau, îşi tânguiau povestirile, în tăcerea
poporului, adunat la desfătare şi dăruit de Dumnezeu cu minunea sfântului auz.[...]
Povestirile spun şi înfloresc lucruri întâmplate şi oamenii au fost întotdeauna lacomi să le cunoască şi să
înveţe din cele petrecute câte ceva. Când povestitorul putea să le zdruncine sufletul cu povestirea lui, oamenii se
bucurau cu mirare şi ziceau că într-adevăr pribeagul cântăreţ fusese trimis de Cel de Sus.
(Tudor Arghezi, Cartea cu jucării)
1.Exemplifică termeni cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru cuvintele să zdruncine şi dăruit.
2.Transcrie, din text, trei termeni înrudiţi ca formă şi ca înţeles (din aceeaşi familie de cuvinte).
3.Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele auz şi lui.
4.Numeşte funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din text.
5.Alcătuieşte o propoziţie despre literatură, după schema: A-C-P-S-A. Vei primi puctajul integral atât pentru
corectitudinea gramaticală, cât şi pentru logica enunţului tău.
6.Explică, în 5-6 rânduri, înţelesul enunţului: Când povestitorul putea să le zdruncine sufletul cu povestirea lui,
oamenii se bucurau cu mirare şi ziceau că într-adevăr pribeagul cântăreţ fusese trimis de Cel de Sus, explicând şi
scrierea cu literă mare a ultimei structuri.

Subiect II

4 puncte

Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să povesteşti o întâmplare deosebită, pe care ar fi putut să o
spună pribeagul cântăreţ din fragmentul de mai sus. Vei integra în compunerea ta şi enunţul: Povestirile spun şi

înfloresc lucruri întâmplate şi oamenii au fost întotdeauna lacomi să le cunoască şi să înveţe din cele petrecute
câte ceva. Propune un titlu expresiv.
Subiect III

4 puncte

Subiect IV

4 puncte
Subiect V

4 puncte

Subiect VI

4 puncte
Subiect VII

4 puncte
Subiect VIII

4 puncte

Subiect IX

4 puncte
Subiect X

4 puncte

Completează enunţurile, alegând dintre paranteze cuvântul sau structura corectă:
1.A plecat cu prietenii ........ scăldat. (la /l-a)
2.Părinţii ........ au plecat la muncă în străinătate. (să-i / săi)
3.Colegii mei ......... jucat în curte. (sau / s-au)
4........ şi tu ceva mai puţină pâine! (ia /i-a)
5.Mă întreb ....... deranjează în acest moment. (cel /ce-l)
6.Mi se par .............. mai drăguţi copii. (cei / ce-i)
7/M-am dus la el pentru ....... da o mână de ajutor. (a-i /ai)
Write a paragraph (5 lines) in which you motivate the importance of a good educations.
Calculaţi:
1)2014-2014:19=
2) (2014 – 2014):13=
1) Aflaţi numărul natural n, ştiind că {4-2:[(n-9):3-2]}⨯7=14.
2) Să se determine numerele naturale a și b știind că (5-a) ⨯ (b:2)=15.
1) Să se scrie cel mai mare număr natural de trei cifre care are suma cifrelor 14.
2) Câte numere naturale de trei cifre au suma cifrelor 14? Justificați.
Un test pe calculator afișează cinci întrebări la care se poate răspunde cu DA sau cu NU. Se știe că numărul de
răspunsuri DA este mai mare decât numărul de răspunsuri NU, prima și ultima întrebare au răspunsuri diferite și
nu sunt trei intrebări consecutive cu același răspuns. Dacă răspunsul la a doua întrebare este NU, care este
răspunsul la a patra intrebare? Justificați.
Scrie 99 folosind simboluri matematice și cifrele 1,1,1,1,1,1,1,1.

La un circ este un spectacol cu cămile și struți. În total sunt 35 de capete și 94 de picioare. Câte cămile sunt?

