LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
- Examen de admitere în clasa a V-a – 20 iunie 2015
Varianta 2
Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 45 de minute.
Citeşte cu atenţie textul :
“Primăvara vine anul ăsta cu repeziciune, cade pe neaşteptate, izbucneşte cu mult înaintea echinoxului.
Arcimboldo râde mai mult ca înainte şi bate grădina şi câmpurile dimprejurul oraşului, întorcându-se cu coşuri de flori.
Mai întâi toporaşi şi brânduşe, narcise şi zambile apoi lăcrimioare şi lalele, păpădii şi iarba cucului, margarete, cicoare, de
toate se află în poverile lui. Roro stă în acest timp în bucătărie, prepară jeleuri mai ales, cărora a învăţat să le dea
transparenţa gheţii, şi dropsuri, creme şi budinci şi neîntrecutele lui pandişpanuri. Dar o face în grabă, nerăbdător să se
întoarcă în atelierul pictorului şi acolo, în încăperea inundată de flori, în timp ce pensula atinge vopselele şi amestecă
uleiurile, să povestească din nou cum Féliz a primit darul de despărţire, tortul în formă de casă, cu mare bucurie şi uimire,
dar şi cu durere şi teamă, după care le-a dat lui Dumitru, punga cu galbeni, iar el a rămas să-şi încerce norocul cu
meşteşugul lui de frizer. Sau, poate, şi-a schimbat şi el gândul şi locul şi a pornit pe urmele lui şi ale Amandei spre Viena,
Ai fi aflat, te-ar fi găsit el, faima ta a trecut de mult porţile cetăţii, după asta doar să se fi luat şi ar fi ajuns la tine, Într-o
noapte am primit semn că s-ar fi stins, continuă Roro, clipă în care Arcimboldo tocmai aşază o pată sângerie pe o petală
înfoiată din tabloul său, Dar aş vrea să cred că n-a fost adevărat, că simţurile m-au înşelat, Chiar aşa, altfel cum să-mi fi
trimis mie imaginea acestui chip pe care tu l-ai recunoscut, iar eu îl fac numai din flori, până şi gulerul lui alb cu pliseuri
l-am închipuit doar din margarete, şi din toate care sunt acum pe pânza mea răzbate o suflare uşoară, o atingere, ca de
abur, e drept, dar luminoasă. Poate fi şi a unui suflet care s-a dus, şopteşte Roro, Într-un tablou, la fel ca în minunatele tale
alcătuiri de zahăr, e doar viaţă, răspunde Arcimboldo.”
(Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant)
*echinox/echinocţiu-fiecare din cele două momente ale anului când ziua este egală cu noaptea.
A. (45 puncte)
1. Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din text: „bate”, „poverile”, „prepară”, „uşoară”.
4 puncte
2. Transcrie un grup de cuvinte din care să reiasă meseria lui Arcimboldo, aceea de pictor.
4 puncte
3. Motivează scrierea cu literă mare a cuvintelor: Primăvara şi Dumitru
4 puncte
4. Alcătuieşte o propoziţie dezvoltată după schema următoare: P-S-A-A
8 puncte
5. Numeşte ce sunt ca părţi de propoziţie şi părţi de vorbire cuvintele subliniate din secvenţa: „Roro stă în acest timp în
bucătărie, prepară jeleuri mai ales, cărora a învăţat să le dea transparenţa gheţii... .”
10 puncte
6. Explică, în 3-5 rânduri, ce înţelegi din fragmentul: „Într-un tablou, la fel ca în minunatele tale alcătuiri de zahăr, e doar
viaţă, răspunde Arcimboldo.”
15 puncte
B. (45 puncte) Scrie o compunere imaginativă de 10-15 rânduri în care să descrii un peisaj de iarnă. În compunerea ta vei
avea în vedere:
-precizarea locului;
4 puncte
- folosirea următoarelor structuri din text: „atinge vopselele şi amestecă uleiurile”, „o petală înfoiată din tabloul său”;
4 puncte
-găsirea unui titlu sugestiv;
8 puncte
- respectarea etapelor unui asemenea tip de compunere;
16 puncte
-respectarea regulilor de exprimare, ortografie şi punctuaţie;
10 puncte
-respectarea numărului de rânduri;
3 puncte

