
 
 

TESTARE CLASA a V-a 
Limba şi literatura română 

17 mai 2014 
 

 

Subiectul I (60 de puncte) 
        La o margine de drum înflori un trandafir. Și a fost o minune, căci floarea 
trandafirului era așa de gingașă, așa de albă, că parcă de la ea se înviorase dimineața 
ceea de primăvară. Ș-avea crengile lucii, rumene ca mărgeanul, frunzele verzi ca 
smaragdul. Iar mirosul florii se împrăștia îndată peste întreg cuprinsul câmpiei; fluturii 
cădeau adormiți, celelalte flori se plecară în fața adevăratei stăpâne, pe când păsările 
veneau din depărtări adânci, atrase de mireasma, vrăjită, să vadă și ele tulpina 
măiastră care își desfăcea frumusețea pentru întâia oară pe pământ. Și parcă și lui 
Dumnezeu îi părea acuma rău că pusese într-o floare așa de minunate însușiri, — 
daruri pe care nu le împărțise nici în rai. — Lucrul acesta îl șoptise o ciocârlie care, la 
răsăritul soarelui, ducea totdeauna lui Dumnezeu câte o sămânță din fiecare floare ce 
creștea pe pământ, să o păstreze, Preasfântul, pentru răsad. 
           Până la amiază trandafirul se acoperi întreg cu flori. Drumeții treceau și 
rămâneau locului, puneau mâinile la ochi, răsfirau nările să înghită mireasma 
nemaisimțită până atunci, apoi, cu priviri lacome, rupeau câte o floare; iar dacă aveau 
câte ceva în mână, aruncau să țină floarea mai bine. În locul ei răsărea îndată alt 
bobocel și, cât ai clipi, se desfăcea. Și alți drumeți treceau, și nu era unul să nu rupă câte 
o floare. 

(Emil Gârleanu, Trandafirul) 
Cerinţe: 

1. Explică, în trei-cinci rânduri, înţelesul fragmentului: căci floarea trandafirului era 
așa de gingașă, așa de albă, că parcă de la ea se înviorase dimineața ceea de 
primăvară. 

2. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu sens asemănător) potrivit pentru înţelesul din 
text al termenilor: se înviorase, îndată, măiastră, însuşiri. 

3. Construieşte enunţuri în care ceva şi ai  să se scrie altfel decât în textul dat. 
4. Selectează din text patru cuvinte care să reprezinte următoarele părţi de 

vorbire: substantiv, verb, pronume personal, adjectiv. Numeşte-le în paranteză. 
5. Precizează ce părţi de propoziţie reprezintă cuvintele subliniate. 
6. Alcătuieşte o propoziţie formată din cinci termeni, în care substantivul 

dimineaţă să fie atribut şi substantivul trandafir să îndeplinească funcţia de 
subiect. 

 
Subiectul II (30 de puncte) 
 Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare 
deosebită, petrecută în timpul unei călătorii imaginare în lumea florilor.  
 Nu uita să dai un titlu expresiv compunerii tale! 
 
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUCCES ! 

1. Elevul are dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doreşte. 
2. Durata probei este de 60 de minute din momentul în care s-a terminat distribuirea 

subiectelor către elevi. 


