LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
- Examen de admitere în clasa a V-a – 20 iunie 2015
Varianta 1
Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 45 de minute.
Citește cu atenție textul :
„A fost odată un băiețel pe care îl chema George.
Nu numai că era cel mai neastâmpărat din satul lui, dar și din satele dimprejur.

Într-o seară, împreună cu alți ștrengari de vârsta lui, toți plini de încântare, asculta,
lângă vatră, povestea aventurilor unui veteran de război*.
Povestitorul se afla în momentul cel mai interesant al istorisirii sale :
Marele oraș al Norocului, povestea el, se află pe culmea unui munte atât de înalt,
încât puțini oameni se pot lăuda că au ajuns în vârful lui. Acolo, aurul umblă singur pe străzi
[…] Casele sunt făurite din aur, ca și pereții groși ai fortărețelor, iar turnurile sunt făcute
din niște diamante uriașe, tăiate într-un fel anumit. Străzile sunt pavate cu monezi de aur,
mereu nou-nouțe, pentru că, de îndată ce nu mai strălucesc, altele, care sclipesc de-ți iau
ochii, le iau locul. Pietrele de pe jos, de care te împiedici destul de des, sunt briliante mari
cât nucile.
Pentru a ajunge la noroc sunt două drumuri, dintre care unul foarte lung și plin de
piedici […] Dacă vei izbândi și, în sfârșit, vei doborî toate obstacolele, vei ajunge acolo
bătrân și istovit, iar bogățiile nu-ți vor mai fi de niciun folos. Celălalt drum este drept și
scurt, dar...
Fără să mai asculte, băiatul alese cel de-al doilea drum, neștiind că tributul pentru
a-și atinge scopul va fi mult prea mare pentru un copil.
( Jose Munoz Escmez, Orașul Norocului )
*veteran de război – bărbat în vârstă care a participat la unul sau mai multe războaie
A. 45 p. Scrie răspunsuri pentru fiecare dintre cerințele de mai jos :
1. Gasește cuvinte cu sens asemănător pentru următoaele cuvinte din tex: ștrengari,
strălucesc, piedici.
2. Precizează cuvintele cu sens opus pentru : interesant, des, scurt.
3. Desparte în silabe cuvintele: aur, obstacolele, neștiind.
4. Motivează scrierea cu literă mare a cuvîntului Norocului.

5. Pecizează ce sunt ca părți de vorbire cuvintele : vei doborî, al doilea, el.
6. Alcătuiește trei propoziții în care cuvîntul ”norocul” să fie, pe rând, : subiect, atribut,
complement.
B. 10 p. Răspunde la următoarele întrebări :
a. Care este starea copiilor atunci când ascultă istoriile veteranului de război ?
b. Câte drumuri duc spre orașul Norocului și prin ce se deosebesc unul de celălalt ?
C. 35 p. Scrie o compunere imaginativă de 10-15 rînduri în care să prezinți
aventurile lui George plecat spre orașul Norocului pe drumul cel mai scurt.
Vei avea în vedere următoarele aspecte :
 Respectarea celor trei părți ale compunerii;
 Prezentarea, în ordine cronologică , a întâmplărilor trăite de George;
 Integrarea, în compunere, a structurilor ”aurul umbla singur pe străzi”,
”biliante mari cât nucile”, ”pentru a-și atinge scopul”
 Respectarea regulilor de ortografie și de punctuație;
 Propunerea unui titlu sugestiv.

