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TESTARE CLASA a V-a 2019 

- Model - 

 

Se dă textul: 

 

Ajunşi acasă, mama-mare ne-a deschis una dintre uşile care legau lumea noastră de  

lumea în care exista dragoste, într-una dintre poveştile ei inventate, cu care ne ţinea  

cuminţi.  

- Era o dimineaţă însorită şi în grădina casei noastre se trezise toată lumea. Primul  

s-a sculat vântul şi-a început să alerge de colo-colo ca un zănatic - era tare neastâmpărat.  

Imediat s-au scuturat cei doi guguştiuci, Pic şi Poc, care locuiau la adrese diferite. Pic era  

fată şi Poc era băiat. [...] După câteva minute a venit şi zvăpăiata de Poc şi s-a aşezat  

alături, la o distanţă cuviincioasă, ca să nu bârfească lumea. [...] După aia s-a trezit  

bondarul - el era burlac, adica n-avea pereche - şi a dat drumul, cu o cheiţă de contact  

nevăzută, la motoraşele de sub aripă şi imediat s-au sculat tot felul de alte gângănii. [...]  

Abia pe la ora zece dimineaţa, ca leneşii, a ieşit din culcuş şi fetiţa casei...  

- Tu... tu erai fetiţa, a zis Doru.  

- Nu, eu nu eram acasă în ziua aia, eram plecată pe o săptămână, într-o excursie. 

Fetiţa casei era o făptură cu mult mai frumoasă decât mine şi bună ca o... ca o...  

- Ca o îngheţată pe băţ, am zis eu, care nu mâncasem de fapt niciodată aşa ceva.  

- Nu, nu ca îngheţata pe băţ, e prea rece, ea era bună şi caldă ca...  

- Ca prăjitura cu mere, a zis Doru.  

- Bună ca o minge, a zis frate-meu.  

- I-auzi la Matei, cum să fie bună sau rea ca o minge! l-a luat în râs Dina.  

- Ba da, e bună când dă gol, a zis Matei, închizându-i gura Dinei.  

(Ioana Pârvulescu, Inocenţii)  

  

        Subiectul I (60 de puncte)  

 

A. Înțelegerea textului  
 

1.  Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia fragmentului: „mama-mare ne-a deschis una dintre  

uşile care legau lumea noastră de lumea în care exista dragoste, într-una dintre poveştile  

ei inventate”.  

2.  Formulează o idee principală care se desprinde din fragmenul dat. 

 

B. Limba română  

 

1.   Propune câte un sinonim (cuvânt cu sens asemănător)  pentru înţelesul fiecăruia dintre 

cuvintele: inventate, făptură, legau. 

2.   Menţionează  ce  parte  de  vorbire  reprezintă  fiecare  dintre  cuvintele subliniate pe text. 

 3.   Indică patru termeni din familia de cuvinte (familia lexicală) a cuvântului grădină. 

 

       Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

 

       Alcătuieşte o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să-ţi imaginezi lumea din poveştile 

inventate ale bunicii, folosind ca mod de expunere dominant naraţiunea. 

 

Vei primi 10 puncte din oficiu 

Timp de lucru pentru întreaga lucrare - 45 de minute 


