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TEST DE DEPARTAJARE CLASA A V-A - 2018
LIMBA ROMÂNĂ
SUBIECTUL I (40 de puncte)
Citește cu atenție textul următor:
Demult, pe când Pământul era tânăr, cerul avea o mie de stele importante și o mulțime de stele mici-mici, câte
fire de iarbă erau în lume.
Stelele nu prea aveau multe de făcut: ziua dormeau duse, pentru că noaptea erau treze, formând o trenă uriașă
în jurul Lunii, mama lor.
Era o trenă de lumini mari și mici, după mărimea stelelor, scăpărând și peste așezările omenești și peste piscurile
pierdute-n norii albaștri și peste apa mărilor...
Luna își iubea nespus copilele. Le răsfăța în fel și chip. Le dăduse și nume de alint, nume stranii, ca numele de
giuvaeruri sau de fluturi. [...] Îşi dichisea copilele [...] cu un fel de trandafiri din perle găsite de ea la malul mării. [...]
Obiceiul acesta cu plimbatul pe la malul mării, Luna-l luase de la oameni. Și mai luase de la ei obiceiul de a spune
povești. Știa nespus de multe, auzite de pe la bunici ori de la păduri ! Nu-i plăceau poveștile șoptite de ape. Pe-acelea
nici nu le-asculta. I se părea că, cel mai adesea, ele sfârșeau prost.
(Silvia Kerim, Cândva, demult, stelele beau lapte...)
*trenă = partea din spate, prelungită, a unor rochii, care se târăște pe jos; coada lungă a unei rochii;
*giuvaeruri = bijuterii;
*dichisea (a dichisi) = aranja (a se aranja, a se găti)

A. Înțelegerea textului
1. Numește două trăsături ale Lunii, care se pot desprinde din text.
2p
2. Formulează o idee principală a fragmentului citat.
2p
3. Exprimă-ți părerea, în 2-3 rânduri, referitor la următoarea secvență a textului: „noaptea erau treze, formând o
trenă uriașă în jurul Lunii, mama lor.”
4p
B. Limba română
4.
Precizează sensuri asemănătoare pentru cuvintele: scăpărând, mărimea, piscurile, răsfăța.
8p
5.
Scrie cuvinte cu sens opus pentru: tânăr, uriașă, multe, sfârșeau.
8p
6.
Alcătuiește un enunț în care să ai un adjectiv provenit de la substantivul trandafir.
4p
7.
Precizează ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate în text (tânăr, le, plimbatul, luase)
8p
8.
Arată ce sunt ca parte de propoziție cuvintele stelele și uriașă din al doilea alineat al textului.
4p

SUBIECTUL al II-lea (50 de puncte)
Scrie o compunere de cel puțin 15 rânduri în care să-ți imaginezi o poveste pe care Luna ar fi putut-o spune stelelor, fiicele ei, și care să înceapă cu formula A fost odată ca niciodată...
Vei avea în vedere:
- să ai în compunerea ta povestire și descriere
12 p
- să respecți cerința de a începe cu formula A fost odată ca niciodată...
6p
- să realizezi un text coerent, logic
6p
- să fii original în tratarea temei
8p
- să ai o exprimare aleasă, nuanțată (cu expresii frumoase)
6p
- să respecți normele de ortografie și de punctuație
6p
- să respecți cerința privind numărul minim de rânduri
6p
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 50 de minute

TEST DE DEPARTAJARE CLASA A V-A - 2018
LIMBA ROMÂNĂ
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
 Se punctează oricare alte formulări / modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracțiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (40 de puncte)
A.
1. câte 1 punct pentru numirea oricărei trăsături a Lunii, care se desprinde din text (de ex. iubitoare, drăgăstoasă,
rafinată, grijulie, inventivă, creativă, talentată, sensibilă etc.)
2 x 1 p = 2 puncte

2. 2 puncte pentru formularea corectă a unei idei principale din text (de exemplu: Luna luminează noaptea,
alături de stele, fiicele ei; Luna le iubește foarte mult pe stele, fiicele ei; Luna le spune stelelor povești
învățate de la oameni)
2 puncte
3. exprimarea adecvată a părerii despre semnificația secvenței, în limitele de spațiu indicate 4p / exprimarea parțial adecvată a părerii despre semnificația secvenței, în limitele de spațiu indicate 2p/ încercare
de exprimare a părerii despre semnificația secvenței 1 p
4 puncte
B.
4. câte 2 puncte pentru precizarea sensului asemănător al fiecărui cuvânt (scăpărând = scânteind, luminând, strălucind, sclipind; mărimea = dimensiunea; piscurile= vârfurile; răsfăța= alinta, mângâia)
4 x 2 p = 8 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea sensului opus al fiecărui cuvânt (tânăr - bătrân; uriașă - minusculă, mică;
multe - puține; sfârșeau - începeau)
4 x 2 p = 8 puncte
6. 4 puncte pentru alcătuirea unui enunț în care să existe un adjectiv provenit de la substantivul trandafir
(de ex. trandafiriu, -ie, -ii - În zori, cerul a devenit trandafiriu; Îți stă bine cu eșarfa trandafirie; Rochia vernil
cu volane trandafirii este frumoasă); 2 p pentru precizarea cuvântului și 2 p pentru alcătuirea corectă a
enunțului.
2 p + 2 p = 4 puncte
7. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a părții de vorbire (tânăr - adjectiv; le = pronume personal;
plimbatul = substantiv comun; luase = verb)
4 x 2 p = 8 puncte
8. câte 2 puncte pentru stabilirea corectă a fiecărei părți de propoziție (stelele = subiect; uriașă = altă
parte/ parte secundară)
2 x 2 p = 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (50 de puncte)
- 6 p pentru utilizarea povestirii și 6 p pentru utilizarea descrierii
6 p + 6 p = 12 puncte
- 6 p pentru respectarea cerinței de a începe cu formula A fost odată ca niciodată
6 puncte
- 6 p pentru realizarea unui text coerent, logic/ 3 p pentru un text mai puțin coerent
6 puncte
- 8 p pentru originalitate în tratarea temei/ 4 p pentru o abordare mai puțin originală
8 puncte
- 6 p pentru o exprimare aleasă, nuanțată/ 3 p pentru o exprimare mai puțin aleasă
6 puncte
- 3 p pentru respectarea normelor de ortografie și 3 p pentru respectarea normelor de
punctuație
3 p + 3 p = 6 puncte
- 6 p pentru respectarea cerinței privind numărul minim de rânduri
6 puncte

