TESTARE CLASA a V-a
Limba şi literatura română
14 mai 2016
SUBIECTUL I (60 de puncte)
Cerdăcuțul casei de la poartă e cu fața la stradă. De o parte și de alta e închis cu doi
drugi de mesteacăn, încrucișați ca semnul înmulțirii.
Când e frumos afară și soarele trece de colțul casei, conu’ Neculai iese pe cerdac. Dar
cerdacul e așa de mic, încât abia încap pe el cele patru picioare ale scaunului. Picioarele
bătrânului, în ghetuțe de gumă, oleacă mai mari decât ale mele, nu mai au loc decât sub scaun.
Eu stau pe treaptă, pe un covoraș bine scuturat de colb și măturat cu măturița cea curată din
cui.
Pe cerdac se spun, pe înserat, povești. Rar trece câte cineva pe stradă. Miroase dulce și
greu a floare de salcâm. Și-i cald …
- … și iar s-a luat Făt-Frumos la trântă cu zmăul … Și calul cel năzdrăvan, după ce-a
înghițit un ceaun cu jăratic, l-a ridicat până în slava cerului. Și când s-a repezit de-acolo peste
zmău, zmăul a făcut numai atâta: Hâc!... Și iar a mai prăpădit oleacă din putere…
În fund, pe lumina potolită a cerului, scena mi se zugrăvește în umbre străvezii deasupra
Cetățuii.
(Otilia Cazimir, Povești)
1

cerdac: terasă îngustă, acoperită, situată în fața unei case;
colb: praf;
3
mesteacăn: arbore cu scoarță albă, care crește în regiunile de deal și de munte.
2

Cerințe
1. Explică, în 3-5 rânduri, înțelesul expresiei: „pe lumina potolită a cerului, scena mi se
2.
3.
4.
5.
6.

zugrăvește în umbre străvezii deasupra Cetățuii”.
Scrie câte un antonim (cuvânt cu sens opus) potrivit pentru înțelesul din text al
termenilor: iese, rar, putere, potolită.
Construiește enunțuri în care cuvintele încât și iar să se scrie altfel decât în textul dat.
Precizează ce părți de vorbire reprezintă fiecare dintre următoarele cuvinte: doi,
bătrânului, a ridicat, mi.
Menționează funcțiile sintactice (părți de propoziție) ale cuvintelor: povești, pe un
covoraș, de salcâm, a înghițit.
Construiește o propoziție, formată din cinci termeni, în care substantivul soare să aibă
funcția sintactică de atribut, iar substantivul poartă să fie complement.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Imaginează-ți o poveste, pe care ți-ar plăcea să o asculți/să o spui pe înserat, în cerdacul
casei. Redacteaz-o într-o compunere de 15-20 de rânduri, pentru care vei găsi un titlu expresiv.

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.

