
 

 

 
 

COLEGIUL NAŢIONAL “DR. IOAN MEŞOTĂ” 

MINISTERUL  

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE   

TEST DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA a V-a 

19 iunie 2019 

 

SUBIECTE :  

 

A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (90 de puncte) 

SUBIECTUL I – 60 de  puncte 

Citeşte cu atenţie textul următor:  

                        Cine poate şti 

                        De unde vine vara 

                        Şi încotro se duce 

                        Cântând 

                        Caravana ei verde şi aurie? 

                        Unii zic c-ar veni 

                        Din pământ, 

                        Că-şi trage povara, 

                        Fierbinte şi dulce, 

                        Din bostănărie, 

                        Că se naşte în pepenii verzi, 

                        În miezul lor 

                        Strălucitor 

                        Ca un palat 

                        Luminat 

                        De rubine, 

                        Cu pereţi 

                        De porfir şi nestemate 

                        Şi cu pardoseala purpurie. 

                        Tot ce se poate, 

                        Dar mie 

                        Mi-a spus o fetiţă cuminte 

                        Că-şi aduce aminte 

                        Cum vara vine din copilărie, 

                        Şi cum, 

                        În miros de lapte, de fân şi de fum, 

                        Alunecă de-aici, 

                        Trasă de fluturi, de buburuze şi de furnici, 

                        Înspre bunici.  

                                                                                                            Ana Blandiana, Cine poate ști 

 

             caravană - șir de oameni și căruțe;  

             porfir - rocă vulcanică dură; cuarț                                                                                                           

 

Răspunde în scris, pe foaia de examen, la următoarele cerinţe: 

 

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte din text: trage, luminat, vine, miros, trasă. 

                                                                                                                                          (10 puncte) 
 

2. Transcrie  primele cinci predicate din textul dat. 

                                                                                                                                        (10 puncte) 
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3. Transformă următoarele propoziții dezvoltate în propoziții simple: 

 

a) Au învățat lecția bine Ionuț cel guraliv, Matei cel plin de haz și Darius cel ambițios.  

b) Pentru toți elevii de clasa a IV-a urmează o vacanță nemaipomenită. 

c) Lui i-am dat spre rezolvare o problemă la matematică. 

d) Dar ce vreți de la mine, băieți? 

e) Lui Ionel nu-i plăceau merele. 

 

              (10 puncte) 

4. Transcrie următoarele enunțuri, alegând varianta corectă: 

a) Am cumpărat niște struguri acri/acrii. 

b) Nu voi citii/ nu voi citi/ nu v-oi citi nimic în această vară. 

c) Maria și-a reînnoit/ reânnoit/reînoit  garderoba. 

d) Aceeași/ aceiași băieți joacă fotbal. 

e) Aș fi venit/ aș  fii venit și eu în parc. 

 

                                                                                                                                     (10 puncte) 

5. Alcătuiește enunțuri  cu următoarele  ortograme: ce-l, ce-i, v-a, mi-e, c-aș. 

 

                                                                                                                                     (10 puncte) 

6. Construiește un enunț după următoarea schemă simplă: 

pronume - verb - substantiv - adjectiv- substantiv 

 

                        (10 puncte) 

 

SUBIECTUL al II-lea – 30 de puncte 

                

       Redactează o compunere narativă, de cel puțin 12 rânduri, în care să povesteşti o întâmplare (reală sau 

imaginară), petrecută într-o zi de vară. 

 

 Vei ţine seama de  următoarele cerinţe: 

 alegerea unui titlu potrivit; 

 respectarea părţilor compunerii; 

  utilizarea unei exprimări clare şi expresive; 

 succesiunea logică a ideilor; 

 respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie; 

 respectarea numărului minim de rânduri; 

 aşezarea în pagină şi lizibilitatea; 

 originalitatea. 

 

 

NOTĂ :  

 

 

1. Toate subiectele sunt obligatorii. 

2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

3. Timpul de lucru este de 45 de minute. 
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TEST DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA a V-a  

19 iunie 2019 

SUBIECTE :  

 

B. MATEMATICĂ (90 de puncte) 

 

1. Suma a două numere naturale este egală cu 2019, iar diferența lor este de trei ori mai 

mică decât suma lor. Aflați numerele. 

(20 de puncte) 

 

2. Determinați numărul natural 𝒂 știind că: 

 

1996 + [4 × (28 + 𝒂 ∶ 6) − 5] ∶ 5 = 2019. 

(20 de puncte) 

 

 

3. Bogdan are cu 50 de lei mai puțin decât Ana. Ce sumă de bani are fiecare, dacă  
1

2
  din 

suma  de bani a Anei este egală cu  
2

3
  din suma de bani a lui Bogdan? 

(20 de puncte) 

 

 

4. Determinați cel mai mic număr de patru cifre care împărțit la un număr de două cifre 

dă restul 98. 

(20 de puncte) 

 

5. Pe o hârtie scriem toate numerele de la 1 la 2019, fiecare număr fiind scris o singură 

dată. Câte cifre au în total aceste numere? 

(10  puncte) 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ :  

 

1. Toate subiectele sunt obligatorii. 

2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

3. Timpul de lucru este de 45 de minute. 
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BAREM DE NOTARE 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

SUBIECTUL I ( 60 puncte) 

1. Se acordă câte 2 puncte  pentru fiecare sinonim potrivit. 

 (2 p x 5 = 10 p) 

 

2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare predicat corect identificat.  

(2 p x 5 = 10 p) 

3. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare propoziție corectă. 

          (2 p x 5 =10 p) 

4. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare enunț transcris corect, care include varianta 

potrivită. 

(2 p x 5 = 10 p) 

5. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare enunț corect care include ortograma indicată. 

(2 p x 5 = 10 p) 

6. Se acordă  2  puncte pentru fiecare parte de vorbire corect integrată în enunț.  

          (2 p x 5 =10 p) 

 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  
 

 Se acordă pentru: 

 alegerea unui titlu potrivit;                                                                 3 p 

 respectarea părţilor compunerii;                                                         3 p 

 utilizarea unei exprimări clare şi expresive;    4 p 

 succesiunea logică a ideilor;       4 p 

 respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie;   6 p 

 respectarea numărului minim de rânduri;     2 p 

 aşezarea în pagină şi lizibilitatea;                 4 p 

 originalitatea         4 p 

 

 

Director, 

prof.  Ovidiu Tripșa 
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MATEMATICĂ – BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

1. 2019: 3 = 673 (diferența numerelor) 

.............................................................................................................................5 puncte 

(2019 − 673): 2 = 1316: 2 = 673 (numărul mic) 

...................................................................................................................... .....10 puncte 

2019 − 673 = 1346 (numărul mare) 

...................................................................................................................... .......5 puncte 

 

2. 2019 − 1996 = 23 

.............................................................................................................................5 puncte 

23 × 5 = 115 

.............................................................................................................................5 puncte 

(115 + 5): 4 = 30 

.............................................................................................................................5 puncte 

𝒂 = (30 − 28) × 6 = 12 

.............................................................................................................................5 puncte 

 

3. Reprezentarea sumei de bani a lui Bogdan prin 3 segmente egale 

...................................................................................................................... .......5 puncte 

Reprezentarea sumei de bani a Anei prin 4 segmente egale 

.............................................................................................................................5 puncte 

1 segment = 50 de lei 

...................................................................................................................... .......5 puncte 

Ana are 200 de lei și Bogdan are 150 de lei 

...................................................................................................................... .......5 puncte 

 

4. 𝐷 = Î × 𝐶 + 𝑅, 𝑅 < Î 

...................................................................................................................... .......5 puncte 

Î = 99 

.............................................................................................................................5 puncte 

99 × 10 + 98 = 1088 

...................................................................................................................... .....10 puncte 

 

5. De la 1 la 9 sunt 9 cifre 

.............................................................................................................................2 puncte 

De la 10 la 99 sunt 90 × 2 = 180 de cifre 

...................................................................................................................... .......2 puncte 

De la 100 la 999 sunt 900 × 3 = 2700 de cifre 

...................................................................................................................... .......2 puncte 

De la 1000 la 2019 sunt 1020 × 4 = 4080 de cifre 

...................................................................................................................... .......2 puncte 

În total sunt 6969 de cifre 

...................................................................................................................... .......2 puncte 

       Oficiu 

...........................................................................................................................10 puncte 

Notă: Orice rezolvare corectă, diferită de cea din barem, va fi punctată corespunzător. 
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