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CLASA a V-a  
  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 
♦ Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 
 

   
              „A fost odată ca niciodată, că, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. 
               A fost un flăcău sărac, dar isteţ nevoie-mare, pe nume Irimia. El plecă la vânătoare, 
cunoscând toate potecile tainice ale pădurii şi toate ascunzişurile sălbăticiunilor.  
              Şi, în a treia zi, cum umbla el cu puşca cea veche pe umăr, iaca îi iese dinainte un lup 
şchiop. Cum îl văzu, Irimia întinse puşca, să-l doboare. Dar lupul se rugă de dânsul: 
              – Măi, Irimio, nu mă omorî, ci mai bine jupoaie nişte coajă verde de copac şi 
înfăşoară-mi acest picior, că mult bine ţi-oi prinde şi eu cândva... 
              Ce se gândi Irimia? Carnea lupului nu era bună de mâncat, blana nu era frumoasă, că 
era cam rară... Atunci, el jupui nişte coajă de copac, îi îngriji piciorul bolnav şi îi zise: 
              – Iacă, te-am iertat şi te-am îngrijit. 
              – Bine ai făcut, Irimio, zise lupul. Acum, de ţi-o fi vreodată greu şi n-ai şti încotro s-o 
apuci, să te gândeşti la mine, că eu îndată voi fi lângă tine.” […] 
                                                                                                                              (*** - Irimia) 
 

 

8 p 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:  
 * Cuvântul dânsul din construcţia se rugă de dânsul 

este: 
a.   pronume personal;     
b.   pronume personal de politeţe. 

 * Pronumele –ţi din construcţia de ţi-o fi vreodată 
greu stă în cazul: 

a.    acuzativ;      
b.   dativ;           

 * Cuvântul iaca din structura iaca îi iese dinainte 
este:     

a.  adverb;     
b.  interjecţie. 

 * Cuvântul odată din structura a fost odată este: a. adverb;    
b. substantiv 

8 p 2. Subliniază  răspunsul corect din enunţurile următoare: 
 * Numeralul din construcţia în a treia zi, are valoare  substantivală/adjectivală 

* Cuvântul vreodată este adverb de  timp/loc 

* Propoziţia blana nu era frumoasă are predicat verbal/nominal 

* Propoziţia să te gândeşti la mine are subiect inclus/subînţeles 
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6 p 3. Citeşte afirmaţiile de mai jos, completând căsuţele corespunzătoare cu A (adevărat) 
sau F (fals): 

 * Pronumele personal de politeţe poate îndeplini funcţia de subiect     
* Adverbul este o parte de vorbire flexibilă        
* Interjecţia are gen şi caz          

4 p 4. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul corect să fie: 
 

adjectiv ____________________________________________________________________ 

adverb _____________________________________________________________________ 
 

4 p 5. Construieşte două enunţuri în care numeralul trei să îndeplinească funcţia de: 
complement  ________________________________________________________________ 

subiect   ____________________________________________________________________ 
 

6 p 6. Corectează, prin rescriere, enunţul de mai jos: 
    colegi me-i au plecat l-a munte întro zi de m-ai. 
_____________________________________________________________________ 
 

6 p 7. Explică folosirea virgulei din enunţul  – Iaca, te-am iertat şi te-am îngrijit. 
 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

4 p 8. Numeşte două moduri de expunere prezente în textul dat. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

4 p 9. Precizează o trăsătură morală a lui Irimia, pe baza textului dat. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

10 p 10. Explică, prin două argumente regăsite în textul dat, că fragmentul face parte dintr-un 
basm. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

30 p 11.Redactează o compunere de 25-30 de rânduri, în care să continui basmul, relatând 
peripeţiile prin care trece Irimia, aşa cum îţi imaginezi tu. În basmul creat de tine, vei 
avea în vedere: 

- respectarea elementelor caracteristice unui basm; 
- împletirea naraţiunii cu dialogul; 
- înlănţuirea logică a secvenţelor basmului; 
- respectarea normelor ortografice, de punctuaţie şi de aşezare în pagină. 

 
 

Total punctaj maxim 100 puncte.   


