Testare clasa a V-a
Subiect 1.

Se dă textul: Chiar a doua zi, ca să nu mă plictisesc pe plajă, începem să construim un castel de
nisip cum nu s-a mai văzut vreodată- vom folosi toate formele pe care le avem ca să facem
turnuri și îi vom face și un șanț lung și adânc de apărare- ca, atunci când vine valul, toată apa să
se scurgă în șanț și să nu se surpe castelul. Mama muncește toată ziua, stă cu fundul în sus ca să
sape, iar eu aduc cu găletușa de la mal nisip din ăla moale cu care să fac creneluri pentru turnuri.
Toți copiii de pe plajă vin să se uite la castelul nostru în construcție, cei mai mulți sunt
doar în trecere, în drumul lor spre mare sau spre conducta cu apă caldă și le zic și părinților lor că
ar vrea și ei unul la fel. La un moment dat, un băiat a venit în fugă și a călcat turnul mare, din
dreapta, iar mama a strigat după el:
-

Ce faci, derbedeule? Unde te crezi? La tine acasă?

Dar băiatul a fugit în apă și nu s-a mai întors. Așa că a trebuit să refacem turnul distrus.
(Vine vacanța cu trenul din Franța– Adina Popescu)
Subiectul I
Se cere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scrie sub formă de enunț două idei principale ale textului.
(6p)
Care este motivul pentru care mama și fiica au construit un castel de nisip? (6p)
Explică motivul pentru care mama fetiței se supără pe băiatul venit în fugă.
(6p)
Înlocuiește cuvintele subliniate cu altele cu sens asemănător.
(8p)
Alcătuiește enunțuri cu ortogramele: sar / s-ar, lați / l-ați.
(8p)
Transformă următoarea propoziție dezvoltată : Toți copiii de pe plajă vin la castelul
nostru în construcție, în propoziție simplă.
(8p)
7. Precizează ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate în enunțul : La un moment dat, un
băiat a venit în fugă și a călcat turnul mare, din dreapta, iar mama a strigat după el. (10p)
8. Transcrie enunțurile, alegând forma corectă:
(8p)
a) Nu fii obraznic! / Nu fi obraznic!
b) Cenușiii nori au acoprit cerul. / Cenușii norii au acoperit cerul.

Subiectul al II-lea
Imaginează-ți, în 10-15 rânduri, o continuare a textului de mai sus.
În compunerea ta vei ține cont de următoarele aspecte:
-

Să ai o succesiune logică a întâmplărilor ( 16 p)
Să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate ( 2p)
Să respecți precizarea privind numărul de cuvinte (2p)

Pentru redactarea compunerii vei primi 10 puncte.

Notă: Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUCCES!

(30p)

Testare de admitere în clasa a V-a CȘN Emil Racoviță
Barem de corectare și notare

Subiect 1.

Subiectul I : 60 p
1. Formularea corectă a unei idei principale – 3p.......................3x2=6p
( ex. Mama și fiica hotărăsc să construiască un castel de nisip.,
Toți copiii de pe plajă admiră castelul.)
2. Explicarea motivului pentru care mama și fiica au construit un castel de nisip – 6p,
( ex. Pentru a nu se plictisi, mama și fetița hotărăsc să construiască un castel de nisip)
Explicarea parțial corectă – 3p
3. Explicarea motivului pentru care mama se supără pe băiatul venit în fugă – 6p,
( ex. Mama se supără pe băiatul venit în fugă deoarece dărâmă un turn al castelului.)
Explicarea parțial corectă – 3p
4. Se vor puncta oricare cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate.........2x4=8p
să construim = să facem
muncește = trudește, robotește, lucrează
conducta = țeava
distrus = stricat
5. Alcătuirea corectă a enunțurilor care conțin ortograme ( oricare formulare corectă va
primi punctaj).....................................................................2x4=8p
Ex: Eu sar mai sus decât Alin.
Tata are umeri lați.
Ei s-ar duce la film.
Voi l-ați chemat pe Ionuț?

6. Transformarea propoziției dezvoltate în propoziție simplă................................8p
Copiii vin.

7. Precizarea corectă a părților de vorbire.......................................................2x5p=10p

băiat – substantiv
a călcat – verb
mare – adjectiv
el – pronume personal
8. Transcrierea corectă a enunțurilor .................................................2x4=8p
Nu fi obraznic!
Cenușiii nori au acoperit cerul.

Subiectul al II-lea
Conținutul compunerii: 20 p
- Prezentarea nuanțată a continuării fragmentului citat - 8p / prezentarea schematică –
4p / încercare de prezentare- 2p
- Respectarea succesiunii logice a evenimentelor prezentate – 8p / încălcarea
succesiunii logice – 2p
- Structura adecvată tipului de text și cerinței formulate – 2p
- Încadrarea în limita de spațiu precizată – 2p
Redactare: 10p
în vederea alocării punctajului pentru redactare trebuie să fie respectată limita minimă
precizată
-

Unitatea compoziției – 1p , coerența textului – 1p , vocabularul adecvat conținutului –
2p , ortografia - 2p , așezarea corectă a textului în pagină – 1p , lizibilitate – 1p.

