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Concurs de selecție pentru clasa a v-a 
limba și literatura română, 2020 

 
Varianta 1 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.  
Timp de lucru: 50 de minute  

Notă: Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor în rezolvarea niciunei cerințe.  
 

Citește următorul fragment: 

 

Murmurând aceste cuvinte, Mioara privește îngândurată la albumul din fața ei. 

Dar ce se aude oare? 

Acordurile unei muzici suave și neasemuit de duioase… 

Și, iată, o, mirare! În fața Mioarei apare un pitic! Are un cap mare și un corp ca de copil. Mioara îl 

privește uimită și nici nu-i vine să-și creadă ochilor. „Un pitic, aici?” se întreabă ea. De unde a răsărit el 

oare? Pe unde a intrat, căci ușa chiar ea o inchisese... Copila zise cu glas șoptit și nițel tremurător: 

 – Un pitic, ca cei din Albă ca zăpada? 

Atunci piticul vorbi cu o voce subțiratică, dar plină de gravitate: 

 – Da, copilă. Sunt piticul Sispo și am venit la tine, trimis de Crăiasa Zânelor Munților și Pădurilor, 

preaslăvita noastră stăpână. 

Când rosti ultimele cuvinte, piticul se înclină adânc, în semn de mare cinstire față de Crăiasa, 

stăpâna lui. 

Apoi el își urmă povestirea: 

 – Departe, departe, spre Soare-Răsare, în creierul munților celor mai înalți, acolo, în Palatul de 

Cleștar azuriu, din diamante și aur, palat care sclipește în bătaia razelor soarelui ca o adevărată minune 

între minuni, locuiește Preaînălțata și slăvita noastră Crăiasă, stăpâna tuturor vietăților munților și 

pădurilor nesfârșite, din lumea întreagă! 

(Elvira Bogdan, Talismanul de safir) 

 

Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul 

dat. 

 

SUBIECTUL I. Limbă și comunicare                    (40 de puncte) 

 

1. Notează câte un cuvânt cu sens opus pentru următoarele cuvinte: a intrat, acolo.            5 p 

2. Scrie câte un enunț în care cuvintele creierul și urmă să aibă un înțeles diferit faţă de cel din text. 7 p 

3. Desparte în silabe cuvintele: Preaînălțata, povestirea.               7 p 

4. Precizează ce sunt ca părți de vorbire cuvintele subliniate în text.              9 p 

5. Transcrie subiectul și predicatul din propoziția: În fața Mioarei apare un pitic.            6 p 

6. Transcrie din text o propoziție dezvoltată, interogativă.               6 p 

 

SUBIECTUL II. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare (30 de puncte) 



1. Precizează într-un enunț cine este autorul fragmentului citat.               5 p 

2. Extrage din text două cuvinte/ grupuri de cuvinte diferite care plasează acțiunea în spațiu.              5p 

3. Scrie într-un enunț motivul pentru care Sispo apare în fața Mioarei.           10 p 

4. Explică înțelesul fragmentului: ... Acordurile unei muzici suave și neasemuit de duioase…       10 p 

 

SUBIECTUL III. Compunere                     (20 de puncte) 

Imaginează-ți, în 80-100 de cuvinte, întâlnirea Mioarei cu Crăiasa, în care Mioara află motivul 

pentru care a fost invitată de Crăiasă în palatul ei. 

În compunerea ta, trebuie: 

- să o descrii pe Crăiasă, pornind de la informațiile date de Sispo;               5 p  
- să precizezi motivul întâlnirii și rezultatul ei;                5 p  
- să ai un conținut adecvat cerinței.                  5p  
Vei primi 5 puncte pentru redactarea compunerii.  
 
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 
 
  



Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, Oradea 

 

Concurs de selecție pentru clasa a v-a 
limba și literatura română, 2020 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

Varianta 1 

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total obţinut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I Limbă și comunicare            (40 de puncte) 

 
1. Câte 2 p pentru precizarea  unui cuvânt cu sens opus : (a intrat- a ieșit; acolo- aici) 2 p×2=4p Se acordă 1 p 

pentru corectitudinea exprimării.              4p + 1 p = 5 p 

2. Se acordă câte 3 p pentru fiecare enunț în care cuvintele indicate sunt folosite cu alt sens decât cel din text (De 

exemplu: Creierul este un organ important pentru ființele vii./ Am pus mâna pe carte.), 3 p x 2= 6 p. Se acordă 1 

p pentru corectitudinea exprimării.              6 p+1 p = 7 p  

3. Se acordă câte 2 p pentru despărțirea corectă în silabe a fiecărui cuvânt. 3 p x 2 = 6 p. (Prea- î-năl-ța-tă ; po-

ves-ti-rea). Se acordă 1 p pentru corectitudinea exprimării.          6 p + 1 p = 7 p  

4. Câte 3 p pentru menționarea părții de vorbire.             3 p x 3 = 9 p 

5. Se acordă 3 p pentru precizarea subiectului, respectiv a predicatului.           3 p x 2 = 6 p. 

 

6. Se acordă 6 p pentru transcrierea propoziției: (de ex.,Dar ce se aude oare?)               6p 

 

 

Subiectul II. Receptarea textului                (30 de puncte) 

1. Precizarea autorului, 4 p. Se acordă 1 p pentru corectitudinea exprimării.         4p + 1 p = 5 p 

2. Se acordă 5p pentru identificarea fiecărui cuvânt/grup de cuvinte diferite care plasează acțiunea în spațiu. (De 

exemplu: odată, noaptea, după-amiaza);             2,5p × 2 = 5p 

3. Se acordă 9p pentru identificarea motivului pentru care Sispo o vizitează pe Mioara : am venit la tine, trimis 

de Crăiasa Zânelor Munților și Pădurilor, preaslăvita noastră stăpână. Se acordă 1 p pentru 

corectitudinea exprimării.                    10p 

4. Explicarea clară, coerentă și corectă a secvenței citate, 9p; explicație ezitantă, 6p; simpla rezumare a secvenței, 

3p. Se acordă 1 p pentru corectitudinea exprimării.               10 p 

 

 

Subiectul III. Compunere                      (20 de puncte)  

• Relatarea întâlnirii prin redarea descrierii Crăiesei. 5 p; respectarea parțială cerinței 2 p.                 5 p  

• Câte 2,5 p pentru precizarea motivului și rezultatului întâlnirii.         2,5 p x 2 = 5 p  

• Conținut adecvat cerinței, 5 p; parțial adecvat, 2 p.                              5 p  

• Redactare: 1 p pentru utilizarea unui vocabular adecvat; 1p pentru respectarea normelor de ortografie, de punc-

tuație, pentru așezarea în pagină și lizibilitate; 1p pentru respectarea normelor de punctuație; 1p pentru așezare în 

pagină; 1p pentru lizibilitate.                   5 p 

 


