
 
 

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A LA  

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

VARIANTA 2 

 

Citește cu atenție textele următoare și apoi răspunde cerințelor: 

 

I.  

„Doar Habarnam nu prea lua parte la jocuri. El spunea: 

— Acum n-am timp pentru joc. De citit, mai citesc eu cu chiu cu vai, dar de scris nu 

pot decât cu litere de tipar. Trebuie neapărat să învăţ să scriu frumos. Nimeni în afară de mine 

nu ştie pentru ce-mi trebuie asta. (…) 

După ce isprăvea cu cititul, îşi lua un caieţel şi începea să scrie. Acum nu mai scria cu 

litere de tipar, ci de mână, dar la început tare le mai făcea anapoda. Pe atunci, în loc de litere, 

apăreau în caietul lui un fel de mâzgăleli şi încolăcituri, însă Habarnam îşi dădu foarte mult 

silinţa şi treptat se obişnui să facă literele frumos, atât pe cele mari, adică acelea cu care se 

începe fraza, cât şi pe cele mici. Mult mai mare necaz avea cu petele de cerneală... 

Habarnam îşi împodobea deseori caietul cu pete de cerneală. (…) Acestora el le 

spunea comete. Asemenea <<comete>> se lăfăiau aproape pe fiecare pagină. Dar Habarnam 

nu se descuraja, deoarece ştia că răbdarea şi munca îl vor ajuta să scape şi de <<comete>>.” 

(Nikolai Nosov,  Întoarcerea) 

 

II.   

„Caligrafia, la fel ca pictura sau muzica, este o artă. Mai precis, arta vizuală și 

deprinderea de a scrie frumos de mână prin poziționarea armonioasă a unor cuvinte (…). 

Caligrafia îți permite să creezi opere de artă prin aranjarea unor simboluri pe hârtie 

într-un mod deosebit cu ajutorul unui instrument de scris, folosind anumite abilități și tehnici, 

care țin cont de un set de reguli geometrice și de design. 

Scrisul, una dintre cele mai vechi și mai importante metode de comunicare umană, a 

cunoscut diferite forme și dezvoltări de-a lungul timpului. În toate civilizațiile, scrisul a pornit 

ca o modalitate de înregistrare a sunetelor, silabelor și cuvintelor pe un suport, prin 

intermediul anumitor semne sau simboluri.” 
(https://www.ghid-despre-caligrafie) 

 

A. Lectură – 30 de puncte  

1. Formulează două idei principale ale primului text, în enunțuri.       6p.  

 

2. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o părere despre Habarnam, folosind informațiile din primul 

text.                              10p. 

3. Transformă în povestire secvența: 

— Acum n-am timp pentru joc. De citit, mai citesc eu cu chiu cu vai, dar de scris nu pot 

decât cu litere de tipar. Trebuie neapărat să învăţ să scriu frumos.                 10p. 

https://www.ghid-despre-caligrafie/


 

4. Selectează răspunsul corect, pe baza informațiilor din textul II.    4p. 

Caligrafia este:  

a) deprinderea de a scrie; 

b) un ansamblu de reguli geometrice; 

c) arta de a scrie frumos. 

  

B. Limba română – 30 de puncte 

5. Rescrie secvența următoare, înlocuind cu un sinonim cuvântul ştia și cu un antonim 

cuvântul răbdarea:  

Dar Habarnam nu se descuraja, deoarece ştia că răbdarea şi munca îl vor ajuta...     8p. 

 

6. Indică numărul de litere și de sunete din cuvintele: citesc, acelea, făcea, pagină.     8p.  

7. Cuvintele subliniate în textul II sunt, în ordine:      

a. subiect/ substantiv propriu, nume predicativ/ adjectiv, nume predicativ/ adjectiv, 

predicat verbal/ verb. 

b. subiect/ substantiv comun, nume predicativ/ substantiv comun, atribut/ adjectiv, 

predicat verbal/ verb. 

c. subiect/ substantiv comun, nume predicativ/ substantiv comun, atribut/ substantiv 

comun, predicat verbal/ verb.            4p. 

8. Alcătuiește un enunț după următoarea schemă, folosind și cuvântul frumos: 

A + S + PN + A          10p. 

 

C. Redactare – 30 de puncte 

9. Imaginează-ți o continuare a primului fragment, în 150-200 de cuvinte, în care să prezinți 

cum și-a îndeplinit Habarnam visul de a scrie frumos.  

Compunerea ta va începe cu enunțul:  

Habarnam nu se descuraja, deoarece ştia că răbdarea şi munca... 

 
Notă!  

Pentru conţinut, vei primi 20 de puncte, iar pentru redactare, vei primi 10 puncte (utilizarea 

limbii literare – 1 punct; logica înlănţuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 

3 puncte; așezarea în pagină – 1 punct, lizibilitate – 1 punct). Punctajul pentru redactare va fi 

luat în considerare doar dacă textul are cel puțin 150 de cuvinte. 

                                      

Oficiu:  10 p. 

Total: 100 p. 

 

 

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii.  


