COLEGIUL NAŢIONAL “DR. IOAN MEŞOTĂ”

MINISTERUL
EDUCAȚIEI Și
CERCETĂRII

TEST DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA a V-a
30 IUNIE 2020
SUBIECTE :
A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (90 puncte)
SUBIECTUL I

(60 puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor:
Norii s-au adunat ca un scut pe cerul învolburat. Razele soarelui au încercat să pătrundă în ochii păsării
prădătoare, dar nu au reușit. Vântul sufla cu putere, dar nici el nu a intimidat vulturul. Roua Dimineții se
zbătea, însă a realizat că nu era o idee prea bună. Putea să cadă din slava cerului și nu avea șanse de a-și
vedea prietenii vreodată.
Ariana a observat toate schimbările bruște și nefirești ale naturii. Avea un presentiment ciudat. Inima îi
bătea nefiresc de tare! Aproape îi spărgea pieptul! Era ca și cum un ceas deșteptător suna alarmat! A alergat
într-un suflet spre scorbura unde trăia Roua Dimineții.
după Claudia Groza Lazăr ,,Roua dimineții și prietenii săi”
Răspunde în scris, pe foaia de examen, la următoarele cerinţe:
1.

Găsește cuvinte prietenoase cu următorii termeni: vast, bizar, etern, triumf, sigur

2. Selectează din text:
a)
b)
c)
d)
e)

(10 puncte)
(10 puncte)

primul adjectiv;
ultimul verb la formă negativă;
al doilea substantiv la numărul plural;
ultimul substantiv la numărul singular;
un pronume personal.

3. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare dintre ortogramele:

( 10 puncte)

a-l/al, că-i/căi, ți-i/ții, l-or/lor,va/v-a
4. Transcrie varianta corectă:
a)
b)
c)
d)
e)

(10 puncte)

a citi/ a citii;
argintiii cercei / arginti cercei;
să știi/ să ști;
farmacile/ farmaciile;
acea fată/ aceea fată.
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5. Transcrie din următorul şir patru verbe bune la matematică:
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(10 puncte )

exercițiu, a calcula, calculator, dificil, să socotească, transformăm, rezultat, problema, descrescător,
scădeți, produs, vor aduna
Acătuiește un enunț după schema:

6.

(10 puncte )

adjectiv- substantiv-verb-substantiv- pronume

SUBIECTUL II

(30 puncte)

Redactează o compunere narativă, de 10-15 rânduri, în care să îți imaginezi o întâmplare la care
participă cele două personaje din textul dat.
Vei ţine seama de








următoarele cerinţe:
respectarea părţilor compunerii şi alegerea unui titlu expresiv;
utilizarea unei exprimări clare şi nuanțate;
succesiunea logică a ideilor;
respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie;
respectarea numărului 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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BAREM TEST DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA a V-a
30 IUNIE 2020
SUBIECTE :
A. MATEMATICĂ (90 de puncte)
Aflați valoarea lui a dacă: 20  1  10 : a  14

1.

(3 puncte)

1 10 : a = 6
10 : a  5

(3 puncte)

a2

(4 puncte)

2.

Ana, mama și tata au suma vârstelor 72 de ani. Știind că mama este cu 3 ani mai tânără decât

tata, iar peste 5 ani vârsta tatălui va fi de patru ori mai mare decât vârsta Anei, aflați câți ani are fiecare
în prezent.
Peste 5 ani suma vârstelor va fi 72  3  5  87 de ani

(5 puncte)

Peste 5 ani: Ana – 10 ani, tata – 40 de ani și mama – 37 de ani

(5 puncte)

În prezent: Ana – 5 ani, tata – 35 de ani și mama – 32 de ani

(5 puncte)

3. Andrei, Bogdan și Corina au împreună 263 de lei. Dacă Andrei cumpără o carte cu 10 lei, Bogdan
primește de la mama lui 4 lei și Corina îi dă lui Andrei 3 lei, atunci Andrei va avea de două ori mai
mulți bani decât Bogdan și cu 7 lei mai puțin decât Corina. Câți bani avea fiecare la început?
La sfârșit vor avea în total: 263  10  4  257 de lei

(5 puncte)

La sfârșit vor avea: Andrei: 100 de lei, Bogdan: 50 de lei și Corina: 107 lei

(5 puncte)

La început aveau: Andrei: 100+10-3=107 lei, Bogdan: 50-4=46 de lei și Corina: 107+3=110 lei
(5 puncte)
4. În curtea școlii sunt de șase ori mai multe fete decât băieți. Dacă ar pleca 8 fete și ar veni 8 băieți,
numărul băieților ar fi un sfert din numărul fetelor. Câte fete și câți băieți erau la început în curtea
școlii?
f  6  b și f  8  4  b  8

b  20 și f  120

(5 puncte)
(10 puncte)
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5. Într-o cutie sunt în total 73 de bile (roșii și albastre). Dacă din cutie se scot două bile roșii și se
adaugă trei bile albastre, atunci un sfert din numărul bilelor roșii va fi cu 1 mai mare decât o treime din
numărul bilelor albastre. Câte bile din fiecare culoare erau la început în cutie?
La sfârșit vor fi în total: 73  2  3  74 de bile

(5 puncte)

La sfârșit vor fi 44 de bile roșii și 30 de bile albastre

(5 puncte)

La început erau 44+2=46 de bile roșii și 30-3=27 de bile albastre

(5 puncte)

6. Un număr cu 200 de cifre are suma cifrelor egală cu 1024 .
a) Care este cel mai mare număr de cifre 7 care pot apărea în scrierea numărului?
1024:7=146 rest 2

(5 puncte)

Deci pot fi folosite cel mult 146 de cifre 7

(5 puncte)

b) Care este cel mai mare număr de cifre 4 care pot apărea în scrierea numărului?

200  4  800 e suma cifrelor numărului de 200 de cifre cu toate cifrele 4
1024-800=224 diferența
9-4=5 (unele cifre 4 vor fi mărite cu 5 pentru a se mări suma cifrelor)
224:5=44 rest 4, deci 45 de cifre 4 vor fi mărite
200-45=155 de cifre 4 vor fi în alcătuirea numărului

(2 puncte)
(2 puncte)
(2 puncte)
(2 puncte)
(2 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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