
Teste propuse ca model pentru admiterea în clasa a V-a 

 

Literatură 

 

1. Redactează o compunere descriptivă, de 15-20 de rânduri, în care să prezinți un 

colț din natură în anotimpul preferat. 

2. Redactează o compunere narativă, de 15-20 de rânduri, despre o întâmplare din 

anii de școală. 

3. Scrie un dialog, de 20 de rânduri, în care unul dintre personaje să fii chiar tu. 

4. Alege, din lecturile studiate, trei personaje şi alcătuieşte cu ele o compunere 

imaginară, de 15-20 de rânduri. 

5. Realizează o compunere hazlie, de 15-20 de rânduri,  cu unul dintre personajele 

tale preferate. 

6. Realizează o compunere imaginară, de 15-20 de rânduri,  despre aventurile unui 

personaj îndrăgit. 

 

Notă: Compunerile vor primi titlul adecvat conţinutului. 

           Se punctează originalitatea, expresivitatea, aşezarea în pagină, punctuația, 

ortografia, caligrafia. 

 

Limba română 

 

1.Construieşte enunţuri în care subiectele să fie exprimate astfel: 

 

a) subiect multiplu, exprimat prin substantive comune, gen. feminin, nr.plural; 

b) subiect multiplu, exprimat prin pronume personale,pers.a III-a; 

c) subiect multiplu, exprimat prin substantiv propriu compus si pronume personal la pers. 

a II-a, nr. plural; 

 

2.Alcatuieşte doua enunturi : primul cu predicat nominal, iar al doilea cu predicat 

verbal. 

  

3.Construieşte enunţuri în care cuvintele: 

”de iarbă”,”vacanţei”,”pădurii”,”a douazecea”,”multicolor” sa fie atribute. 

 

4.Construieşte enunţuri în care cuvintele:”mamei”.”-l”,”t”,”pe dumneaei”,”deal” sa 

fie complemente. 

 

5.Alcatuieşte enunţuri în care un substantiv să fie determinat de două sau mai multe 

atribute. 

 

6.Analizează părţile de propoziţie din enunţul: Ana-Maria este o fetiţă educată care se 

comportă cuviincios cu fraţii mai mici, dar şi cu prietenii ei de joaca. 

 
 



7.Scrie formele verbului “a lua” la timpul prezent pentru toate persoanele, singular şi 

plural. 

 

8.Alcatuieşte enunţuri cu ortogramele:”v-a”,”n-ai”,”mi-l”,”n-aţi”,”n-au”, 

”n-o”,”ce-l”,”nu-i”,”v-ar”. 

 

9.Construieşte câte o propoziţie dezvoltată în care substantivul “personaj” să 

îndeplinească, pe rând,  funcţiile sintactice de: subiect, atribut, complement, nume 

predicativ. 

 

10.Alcatuieşte un enunţ după una din schemele date: 

 
S P C C

substantiv verb substantiv pronume
   ; 

S P C C

substantiv verb pronume pronume
   ; 

S A P C C A

substantiv substantiv verb substantiv substantiv adjectiv
     ; 

  

S S P P C A A

pronume personal substantiv substantiv propriu verb substantiv adjectiv adjectiv
       

 

P A C A C

verb numeral substantiv numeral substantiv
    ; 

   

P C C C A

verb pronume personal substantiv propriu substantiv adjectiv
    . 

 

 
 

 

 

 

NOTA: Subiectele vor fi concepute în conformitate cu Programa școlară în vigoare 

la Disciplina Limba și Literatura Română, clasa a IV-a.  

 

 

 

 


