
Probă scrisă la limba și literatura română 
1 

Prezenta lucrare conține ______ pagini 

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA a V-a

Anul școlar 2022 – 2023

Limba și literatura română 

A COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

PROFESORULUI 
SEMNĂTURA 

EVALUATOR I 

EVALUATOR II 

EVALUATOR III 

EVALUATOR IV 

NOTA FINALĂ 

B COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

PROFESORULUI 
SEMNĂTURA 

EVALUATOR I 

EVALUATOR II 

EVALUATOR III 

EVALUATOR IV 

NOTA FINALĂ 

Numele:…………………………………………...

........................................................................... 

Inițiala prenumelui tatălui: ……………............

Prenumele:……………………………...............

........................…………………....……………… 

Școala de proveniență: ………........................ 

........................................................................... 

Centrul de examen: ......................................... 

Localitatea: ………………………………........... 

Județul: ……………………………………......... 

Nume şi prenume asistent Semnătura 

VARIANTA 4



Probă scrisă la limba și literatura română 
2 

SUBIECTUL I 

Citește cu atenție textele de mai jos și răspunde cerințelor formulate: 

Textul 1 

• Toate subiectele sunt obligatorii.

• Se acordă zece puncte din oficiu.

Ai voie, Naivoie!
Într-o poiană plină de iarbă proaspătă, păștea, singur și îngândurat, un ponei cenușiu. 
Ar fi zburdat și ar fi făcut năzdrăvănii multe, dar căluțul era priponit c-o funie de-un 
par. Legat la picior, visa s-o ia la fugă liber, dincolo de linia orizontului.
Până într-o zi, când, în poiană, apăru un cocobleț. Nu știți ce e un cocobleț? 
Cocoblețul e un cocoș cu ace de arici între pene.
Ca să nu-l deranjeze, cocoblețul se apropie timid de căluț și-l întrebă politicos:
– Dă-mi voie să te întreb – cum te cheamă?
– Naivoie, zise poneiul prietenos.
– N-am voie? se miră cocoblețul.
– Naivoie! strigă poneiul.
– Bine, dacă nu-i voie, scuze pentru deranj, zise cocoblețul și se retrase cu pași mici.
– N-ai înțeles. Chiar așa mă cheamă! Acesta e numele meu: Naivoie! Dar tu cum arăți 
așa ciudat? întrebă poneiul. Care e înfățișarea ta adevărată?
– Eu mi-am pus țepi de arici, ca să scap de inamici, se lăudă cocoblețul. Am fost doar 
un cocoș cu pene, dar acum, că sunt dotat împotriva vulpilor, îmi spun cocobleț. [….]
Căluțul deveni și mai curios și îl întrebă:
– Dar care este numele tău adevărat?
– Pe mine mă cheamă Aivoie, se mândri cocoblețul.
– Aivoie?! se miră căluțul. Cum de ai numele ăsta? […]
– Când cineva mă-ntreabă cum mă cheamă, îi răspund „Aivoie”. Când cineva îmi zice: 
„N-ai voie, Aivoie!”, eu mă gândesc: „Care dintre ele? N-am voie sau am voie?” Și aleg 
singur dacă am sau n-am voie.
Poneiul fu uimit că ființa aceea avea voie să aleagă. 
– Deci tu alegi singur ce ai voie, Aivoie?
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Textul 2 

– Da. Dacă nu fac rău nimănui, aleg să am voie. Dar, decât să fac rău cuiva, mai bine 
aleg să n-am voie.
– Păi, dacă rup funia asta și merg spre orizont, nu fac rău nimănui. Ce zici? Am voie, 
Aivoie?
– Ai voie, Naivoie!
– Care dintre ele? Pot s-aleg?
– Alege!
– Atunci am voie, se hotărî căluțul și rupse frânghia care-l ținea legat.

(Olina Ortiz, Ai voie, Naivoie!, Univers, 2021)

Golful unde au coborât dragonii
  

 O legendă vietnameză relatează că locuitorii acestei țări au dus un război greu 

cu invadatorii din nord, ajutați de zeița numită Mama Dragon și de fiii ei, care au 

scuipat jad și smaralde, formând o barieră împotriva inamicului. După bătălie, dragonii 

nu s-au întors în ceruri, ci au rămas în golf și au luat formă umană, îndrumându-i pe 

localnici în dezvoltarea țării lor. Pietrele prețioase împrăștiate de dragoni au devenit 

insulele golfului numit astăzi Ha Long, adică „balaurul coborât din ceruri”, în onoarea 

Mamei Dragon și a copiilor. Nu mai puțin de 1.696 de insule mai mari ori mai mici și 

piscuri carstice ivite din mare, care ajung până la 100 de metri înalțime, împânzesc 

golful Ha Long, totodată adăpostind nenumărate grote. Frumusețea peisajului este 

ireală, dar acest tezaur natural este întregit de detalii geologice și arheologice care 

atrag în zonă, ca un magnet, vizitatori de pe întreg globul.

     (http://www.magazin.ro/content/view/16416/30/)

Notă lexicală
piscuri carstice = formațiuni de relief din calcar, gips sau sare, erodate de apă
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A. 

1. Alege varianta corectă, valorificând informațiile din textul 1. 

Poneiul legat de un par visează:

a) să se joace cu prietenii săi. 

b) să alerge spre linia orizontului. 

c) să fie cel mai curajos dintre ponei.

d) să-și schimbe numele.                  2 puncte 

2. Alege varianta corectă, valorificând informațiile din textul 1. 

Într-o zi, poneiul cunoaște:

a. un cocoș cu țepi de arici printre aripi.

b. un cocobleț nepoliticos și lăudăros.

c. un cocoș care nu mai avea niciun inamic.

d. o pasăre din altă planetă.        2 puncte

3. Alege varianta corectă, valorificând informațiile din textul 2. 

Mama Dragon și fiii ei i-au ajutat pe vietnamezi în lupta lor, formând o barieră din:

a. roci și pietre.

b. valurile apei.

c. jad și smaralde.

d. grote și piscuri.                  2 puncte

4. Alege varianta corectă, valorificând informațiile din textul 2. 

Legenda despre Mama Dragon și fiii ei explică fantastic originea:

a. pietrelor prețioase.

b. oamenilor din zonă.

c. țării vietnameze.

d. insulelor din golf.        2 puncte
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5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea 

acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte.    

6 puncte

6. Scrie în 30-70 de cuvinte o asemănare și o deosebire de conținut între cele două texte. 

6 puncte
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7. Caracterizează poneiul în 5-6 rânduri, urmărind două trăsături, precizând tipul de portret.

6 puncte

B.

1. Transcrie două propoziții dezvoltate din primul text.     6 puncte
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2. Identifică subiectele și predicatele din propozițiile:

a. „După bătălie, dragonii nu s-au întors în ceruri... ”

b. „Frumusețea peisajului este ireală...” 6 puncte

12 puncte 

3. Compară în 30-70 de cuvinte textul 1 cu o altă operă studiată la clasă sau lecturată, având 

ca reper un element de conținut
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SUBIECTUL AL II-LEA 

Exprimă-ți opinia în minimum 150 de cuvinte despre ”libertatea de a avea voie”, 

justificând atât printr-un exemplu personal, cât și prin prezentarea modului în care s-a 

comportat poneiul din textul 1. 

Cerințe:

 să-ți exprimi opinia;

 să justifici prin două argumente ;

 să urmărești tema dată;

 să exemplifici argumentele;

 să respecți precizarea privind numărul de rânduri;

 să respecți regulile ortografice și de punctuație.

40 p (20 de puncte pentru conținut, 20 de puncte pentru redactare). Se acordă din oficiu 
10 puncte.
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