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TESTARE DE SELECŢIE PENTRU CLASA A V-A 

8 iunie 2018 
 
 

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

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

ȚARA ARBORADO 
 Un băiețel de cinci ani, numit Silviu, ajunge în Arborado, lăsându-se purtat de frunze spre 
cer. În timpul călătoriei adoarme, iar când se trezește, un mesteacăn cu „privire blândă” îl anunță că 
se află în Palatul de Miresme al țării Arborado. Mesteacănul îl conduce pe Silviu în Sala de Povești 
a palatului, unde este întâmpinat de tot felul de arbori. Aceșta vor să-i îndeplinească băiețelului 
singura dorință pe care a avut-o de ziua lui: să asculte povești [...] 

Arborado, țară a copacilor, reprezintă un spațiu magic, care îl fascinează pe băiețelul aflat în 
căutarea aventurii. Copacii prind viață și devin cei mai buni prieteni pe care i-ar fi putut avea. După 
ce îl invită să guste din bunătățile lor, aceștia se metamorfozează în povestitori cu har, 
încântându-l pe micul lor prieten cu aventurile prin care ei au trecut de-a lungul timpului: 
întâmplări amuzante, povești de iubire, călătorii. Așadar, prin intermediul poveștilor, băiețelul 
traversează mai multe experiențe, călătoria sa fiind echivalentă cu un act de cunoaștere. El învață  
să prețuiască prietenia, fidelitatea, fericirea găsită în faptele cotidiene, să fie curajos în fața 
pericolelor, să înțeleagă durerea, să condamne viclenia și înșelăciunea. 

Bucuria, liniștea, armonia, prietenia, generozitatea transformă această țară într-un paradis, care 
nu este accesibil oricui, ci numai celor cu suflet curat, care cultivă bucuriile spiritului. Aici toate 
dorințele se împlinesc. Copacii, care își poartă sufletele (frunzele) la vedere, devin simboluri ale 
sincerității, ale înțelepciunii, ale purității. 

(Dicționar de locuri imaginare în literatura română pentru copii,  
coordonator: Petre Gheorghe Bârlea) 

5p 1. Transcrie enunțurile, pe foaia de examen, completând cu informațiile corespunzătoare din text: 
a. Mesteacănul îl conduce pe băiețel în___________________ . 
b. Copacii vor să-i îndeplinească lui Silviu dorința de a _____________________ .  
c. Țara Arborado se transformă într-un _____________, accesibil numai _______________ .        

5p 2. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următorii termeni din text: purtat, arbori, 
amuzante, să prețuiască, durerea. 

5p 3. Rescrie, din enunțul scris îngroșat: 
     a. un substantiv la genul masculin 
     b. un adjectiv la numărul singular; 
     c. un verb la timpul trecut; 
    d. un pronume personal, persoana a III-a; 
     e. primul predicat.                                                                                                              

5p 4. Alcătuieşte două enunţuri în care verbul „poartă” să aibă sensuri diferite.                                       



5p 5.Completează, pe foaia de testare, enunţurile cu una dintre variantele notate între paranteze:                      
Un ulm... (ia/i-a) povestit băiatului că,... (demult/ de mult), la începuturile lumii, toți... (copaci/ 
copacii) au hotărât să...( aivă/aibă/aibe) un conducător de care să asculte.                                                          

 SUBIECTUL a II-lea (20 puncte) 

12p Imaginează-ţi că îi trimiți un mesaj prin corespondenţă băiatului ajuns în Arborado. 
Transmite-i  în 8 – 10 rânduri impresiile/ părerile tale despre țara arborilor, numită Arborado.                     

În scrierea textului vei avea în vedere:  
- să transmiţi două impresii/păreri despre țara Arborado- 4 puncte; 
- să ai cel puţin două cuvinte/ grupuri de cuvinte care indică o comunicare prin 

corespondenţă- 2 puncte; 
- să foloseşti  două adjective  care exprimă însuşiri ale țării Arborado- 2 puncte; 
- să subliniezi cele două adjective referitoare la țara Arborado - 2 puncte; 
- să respecţi numărului minim de rânduri - 2 puncte. 

 
8p REDACTARE: 1p-coerenţa textului, 3p-ortografia, 3p-punctuaţia, 1p-lizibilitate şi aşezare în 

pagină  
 

 
B Matematică (45 puncte) 

• Timp de lucru 45 de minute. 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 

 
 SUBIECTUL a III-lea (45 puncte) 

10p 

 

5p 

1.     
a. Rezolvă, respectând ordinea efectuării operaţiilor: 
                    315 ∶  3 +  [117 +  98 ∶  (27 ∶  9 –  100 ∶  100)  ×  3] –  16 ×  17 = 
b. Determină numărul natural a pentru care:  
                    [(85 − �) × 2 + 16]: 5 + 12 = 34  
 

10p 2. Un aranjament floral conține 19 trandafiri, cu 14 frezii mai multe decât trandafiri, de două ori mai 
puține garoafe decât trandafiri și frezii la un loc, iar crizanteme cu 9 mai puține decât garoafe.  
Cu cât este mai mare numărul freziilor decât numărul crizantemelor?    

10p 3. Mama și Irina au împreună 35 de ani. Știind că mama are de 6 ori vârsta Irinei, să se afle câți ani 
are fiecare. 

10p 4. Pentru a cumpăra 5 caiete lui Ioan i-ar mai trebui 3 lei, iar pentru a cumpăra 9 caiete, i-ar mai fi 
necesari 19 lei. Ce sumă de bani are Ioan? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE  

TESTARE DE SELECŢIE PENTRU CLASA A V-A 
8 iunie 2018 

 
A. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – 45 de puncte 

 
SUBIECTUL I  (25 de puncte) Total  

1. a. Transcrierea corectă a enunțurilor și completarea cu informațiile corespunzătoare      4 x 1 punct 
Mesteacănul îl conduce pe băiețel în Sala de Povești. 
Copacii vor să-i îndeplinească lui Silviu dorința de a asculta povești.  
Țara Arborado se transformă într-un paradis, accesibil celor cu suflet curat/ celor care 

cultivă bucuriile spiritului. 

    b. Transcrierea enunțurilor cu respectarea normele de ortografie și de punctuație.                1  punct 
Nota! Nu se acordă punctajul la 1.b. dacă exista cel puțin o greșeală de ortografie/ punctuație. 

5p 

2. Precizarea corectă a cuvintelor cu sens asemănător pentru termenii din textul dat.           5 × 1punct  
purtat – dus/ condus/ direcționat/ orientat etc. 
arbori -  copaci/ pomi  
amuzante -  hazlii/ nostime/ distractive/ vesele/ comice etc. 
să prețuiască -  să aprecieze/ să pună preț/ să considere/ să respecte/ să cinstească etc. 
durerea – suferința/ întristarea/ chinul/ tortura/ mâhnirea etc. 

5p 

1. Rescrierea corectă a părţilor de vorbire/ de propoziţie indicate:                                 5 x 1 punct 
a. un substantiv la genul masculin - povestitori/ prieten; 
b. un adjectiv la numărul singular -micul; 
c. un verb la timpul trecut - au trecut ; 
d. un pronume personal, persoana a III-a- ei (lor/ îl/l); 

                  e. primul predicat- invită. 
Notă!Nu se punctează scrierea unor cuvinte cu aceeaşi valoare morfologică/ funcţie sintactică, 
dar fără respectarea criteriilor de selectare. 

5p 

4. a. Alcătuirea enunțurilor cu sensurile diferite ale formei verbale „poartă”                      2 x 2 puncte 
Ex.: Fata poartă o bluză roșie.  
Îl poartă prin țara arborilor. 
Alina poartă geanta pe umăr. 
Se poartă frumos cu toată lumea. etc. 
b. Scrierea enunțurilor cu respectarea normele de ortografie și de punctuație                           1  punct 
Nota! Nu se acordă punctajul la 4.b. dacă exista cel puțin o greșeală de ortografie/ punctuație. 

5p 

5.a. Rescrierea enunţurilor, cu notarea variantelor corecte:                                                                            
Un ulm i-a povestit băiatului că, demult, la începuturile lumii, toți copacii au hotărât să aibă un 
conducător de care să asculte.                                                                                                4 x 1punct 
                                                                                                                                                                                                                                                
 b. Notarea  variantelor corecte, fără alte greşeli în transcrierea enunţurilor                               1punct 
Notă! Nu se acordă punctajul  la 5.b. dacă există cel puţin o greşeală de transcriere a enunţului. 

5p 

SUBIECTUL a II-lea (20 de puncte)  

Conţinut: 12p 



- folosirea  a două mărci de adresare, specifice unui corespondenţe: forme verbale şi 
pronominale la persoanele I şi a II-a; formule specifice ( Dragă prietene, Dragul meu, Cu 
drag  etc.) – 2 x 1 punct 

- integrarea a două adjective  care exprimă însuşiri ale țării Arborado – 2 x 1 punct 
- sublinierea celor două adjective integrate în textul creat – 2 x 1 punct 
- respectarea numărului minim de rânduri - 2 puncte 

 
Redactare-8 puncte: 

- 1 punct - coerenţa textului; 
- 3 puncte - ortografie (0-1 greşeală: 3p., 2/3 greşeli: 2p.; mai multe greşeli: 0p); 
- 3 puncte - punctuaţia ((0-1 greşeală: 3p., 2/3 greşeli: 2p.; mai multe greşeli: 0p); 
- 1 punct - lizibilitate şi aşezare în pagină. 

8p 

 
B. Matematică (45 puncte) 

• Timp de lucru 45 de minute. 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 

 
SUBIECTUL a III-lea (45 puncte)  

1.a.  
315 ∶  3 =  105                                                                                                                              

27 ∶  9 =  3 

100 ∶  100 =  1 

16 × 17 =  272 

3 –  1 =  2 

98 ∶  2 =  49 

49 × 3 =  147 

117 +  147 =  264 

105 +  264 =  369 
 369 –  272 =  97 
1.b.  
[(85 − �) × 2 + 16]: 5 + 12 = 34 
[(85 − �) × 2 + 16]: 5 = 22 
(85 − �) × 2 + 16 = 110     
(85 − �) × 2 = 94 
85 − � = 47 
� = 38 

 
10 op x 1 p=10 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 op x 1 p=5 p 
 

 

2.  
Determinarea numărului de frezii: 

 19 + 14 = 33         
Determinarea numărului de trandafiri și frezii:  

19 + 33 = 52         
Determinarea numărului de garoafe:  

52: 2 = 26         
Determinarea numărului de crizanteme: 
 26 − 9 = 17         
Determinarea diferenței dintre numărul freziilor și al crizantemelor: 

33 − 17 = 16         

 
 
 
5 op x 1 p=5 p 
 
5 just. x 1 p=5 p 
 

 

3.  
Reprezentarea grafică a datelor problemei: 
  f 
 m                                                                                                   35 ani 
Determinarea valorii unui segment (vârsta Irinei):  

35: 7 = 5 
Determinarea vârstei mamei:  

35 − 5 = 30 ani 

 
 
 
4 p 
 
 
 
3 p 
 
 
3p 
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4.       
Determinarea diferenței de caiete din cele două situații:    

9 − 5 = 4 
Determinarea prețului a patru caiete:        

19 − 3 = 16 lei 
Determinarea prețului unui caiet:        

16: 4 = 4 lei 
Determinarea prețului a 5 caiete:        

5 × 4 = 20  lei 
Determinarea sumei de bani a lui Ioan:       

20 − 3 = 17 lei 

 
5 op x 1 p=5 p 
 
5 just. x 1 p=5 p 

 

 


