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TESTARE DE SELECŢIE PENTRU CLASA A V-A 

27 mai 2017 
 

A. Limba și literatura română (45 puncte) 
 Timp de lucru 45 de minute. 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 SUBIECTUL I  (25 de puncte) 
 Citeşte cu atenţie textul dat pentru a răspunde cerinţelor de mai jos: 

       Un urs polar este purtat vara pe un sloi plutitor în largul Arhipelagului Svalbard, din Norvegia. 
Gheața marină asigură un habitat esențial pentru cel mai mare prădător al Arcticii, dar temperaturile 
în creștere creează perioade prelungite fără gheață, care îi pun la grea încercare. 
     Arctica se încălzește atât de repede, încât până în 2050 s-ar putea ca vara să fie lipsită de gheață. 
Și  fără platforma înghețată pe  care vânează, cum vor supraviețui urșii? 
        Urșii polari străbat în lung și-n lat imperiul arctic. Excelent adaptați la acest mediu vitreg, 
majoritatea își petrec întreaga viață pe gheața marină, vânând tot anul, mergând pe uscat doar pentru 
a construi vizuinile unde femelele vor da naștere puilor.Vânează mai ales foci- inelate și foci-cu-barbă 
(se spune că pot mirosi găurile pentru respirat pe care focile le fac în gheață de la mai mult de un 
kilometru și jumătate depărtare), dar uneori prind morse și chiar balene albe. Urșii polari sunt niște 
înotători rezistenți, dar înotul pe distanțe lungi în apa fără sloiuri este epuizant și poate fi fatal. 

                                                                                 (Susan McGrath, ,,Pe pojghița de gheață”) 
 

5p. 1. Transcrie un enunț în care se precizează o caracteristică a ursului polar. 
5p. 2. Formulează  un enunţ  în care să precizezi care este hrana ursului polar. 
5p. 3. Alcătuiește două  enunțuri în care cuvântul subliniat în text să aibă sensuri diferite. 
5p. 4. Identifică, apoi rescrie, din primele două alineate: 

a. un substantiv la genul feminin; 
b. un adjectiv la numărul singular; 
c. un verb la timpul viitor; 
d. un subiect exprimat prin substantiv propriu; 

                  e. al doilea predicat. 
5p. 5. Rescrie, pe foaia de testare, enunţurile completându-le cu una dintre variantele notate între 

paranteze: Urşii polari sunt… (cei; ce-i) mai mari prădători ai Arcticii, adaptaţi la mediul vitreg. În 
apa fără sloiuri înotul devine epuizant şi… (sar; s-ar) putea să nu supravieţuiască. Aceste animale… 
(unici; unice) ale imperiului arctic…(numai; nu mai) pot trăi, dacă Arctica se încălzeşte atât de 
repede.                                                                                                 

 SUBIECTUL a II-lea (20 de puncte) 

12p. Scrie un text, de 10-12 rânduri, în care să povestesti o întâmplare imaginară, petrecută in lumea 
Arcticii. 

   În compunerea ta: 
- vei preciza timpul întâmplărilor; 
- vei face referire la cel puțin două personaje specifice  lumii Arcticii; 
- vei integra cel puțin două replici ale personajelor; 
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8p. REDACTARE: Vei primi 8 puncte pentru redactare (2p.-coerență, 2p.-ortografie, 2p.-punctuație,          

1p.-aspectul scrisului,1p.-așezarea textului în pagină) 
 

 
B .Matematică (45 puncte) 

 Timp de lucru 45 de minute. 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea rezolvării subiectelor rămâne la alegerea candidatului. 
 
 
 

 SUBIECTUL a III-lea (45 puncte) 

15p. 1. a.  Rezolvǎ, respectând ordinea efectuǎrii operaţiilor: 
        275 ∶  5 +  [30 +  6 x (100 ∶  10 –  10 ∶  10)] x 10 +  832 ∶  8 = 
    b. Determinați numărul natural a pentru care: 
        5 × [326 − a × (54: 9)] + 845 = 1995 
 

10p. 2.   În semestrul al doilea, două scoli au solicitat unei croitorii confecționarea unor uniforme. Pentru 
Școala ,,Mihai Eminescu” s-au folosit 87 m material, iar pentru Școala ,,Ion Creangă” 114 m 
material.  
       Câți lei plătesc în total cele două școli, știind că pentru realizarea unei uniforme se folosesc 3 m 
material și o uniformă costă  98 de lei? 
 

10p. 3.  Suma a două numere naturale este 48. Împărțind primul număr la al doilea, obținem câtul 3 și 
restul 4.  
      Aflați cele două numere. 
 

10p. 4.  Fiecare număr înscris într-un pătrat din figura alăturată este egal cu suma numerelor din pătratele 
pe care se sprijină.  
     Să se determine numerele a, b și c. 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.  
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