
EXAMEN DE  SELECȚIE PENTRU CONSTITUIREA CLASEI a V-a 

LIMBA  ȘI  LITERATURA  ROMÂNĂ 

TEMATICĂ  ȘI  BIBLIOGRAFIE  

 

 

I. Elemente de construcție a comunicării 

   • Cuvinte cu sens asemănător; 

   • Cuvinte cu sens opus; 

   • Cuvinte care au aceeași formă și înțeles diferit; 

   • Sunetele limbii române. Vocale și consoane. Despărțirea cuvintelor în silabe; 

   • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi; 

   • Scrierea corectă a cuvintelor care conțin consoana m înainte de b și p; 

   • Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de sunete oa, ea, ia, ie, ua, uă; 

   • Scrierea corectă a cuvintelor care conțin literele â sau î, x; 

   • Scrierea corectă a cuvintelor într-un/într-o, dintr-un/dintr-o, sau/s-au, sa/s-a; 

   • Punctuația. Semnul exclamării/întrebării. Virgula. Două puncte. 

   • Intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv, pronume personal, verb; intuirea 

persoanei, intuirea numărului, intuirea timpului; 

   • Intuirea relațiilor simple dintre cuvinte – subiect, predicat. 

II. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare 

   • Redactarea unei descrieri de tip portret: 

- Prezentarea unui personaj de poveste/film/serial pentru copii; 

- Scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva necunoscut (unui prieten prin 

corespondență la primul mesaj, de exemplu); 

   •  Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/trăite; 

   • Povestirea pe scurt a unei secvențe dintr-o poveste/dintr-un film/a unei activități/a unei 

întâmplări imaginate/trăite. 

III. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

   • Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare; 

   • Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia; 

   • Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte 

importante ale acestuia; 

   • Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare 

la mesajul citit. 



Conținuturile programei de examen sunt preluate din programele școlare pentru 

disciplinele: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (clasa I și a II-a) și LITERATURA 

ROMÂNĂ (clasa a III-a și clasa a IV-a) 
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1.COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, manuale, clasa I și a II-a, https:// 

www.manuale.edu.ro 

2. LITERATURA ROMÂNĂ, manuale, clasele  a III-a - a IV-a, https://www.manuale.edu.ro. 
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