MODEL DE SUBIECT IN VEDEREA TESTARII/EXAMINARII ELEVILOR CARE VOR FI
INSCRISI IN CLASA A V-A – Limba și literatura română - AN SCOLAR 2021-2022
Se dă textul:
„S-a ridicat, deodată, din prăpastia întunecoasă, umedă, a munţilor falnici. Şi doritor de
lumină, în această dimineaţă scăldată de soare, a întins aripile, ca o flamură, deasupra brazilor bătrâni.
S-a înălţat mai întâi drept în sus, ca o săgeată; a străbătut văzduhul răcoros, apoi a rămas acolo, s-a
legănat în aer, îmbătat de plăcerea să fluture la înălţime uriaşă; a plecat capul şi a privit in jos. Pe
câmpiile lucii, satele împrăştiate, ca grăunţele, scoteau sclipiri repezi ca a prundişului spălat de ape.
Oamenii nu se zăreau; deasupra, dedesuptul* lui, primprejur, nicio vietate. I se păru că în lumea
aceasta frumoasă, încântătoare, peste care primăverile se aştern cu spuză* de nori, e a lui, a lui singur.
Luă munţii în lung. Nicio boare de vânt, niciun murmur de ape care să străbată atât de sus.
Şi aşa a mers până după-amiază, cu ciocul deschis, înghiţind aerul cu gâlgâiri puternice, privind în
toate părţile cu ochii lui ca două scântei. Obosi. Se coborî uşor şi se aşeză pe vârful unei stânci ce
ţâşnea în sus, goală, din stratul gros de muşchi al muntelui. Cum sta nemişcat, părea şi el de piatră,
părea că-i colţul ascuţit al stâncii încremenite acolo de veacuri.”
Vulturul, de Emil Gârleanu
*dedesuptul - dedesubtul

*spuză- cenușă fierbinte

1. Găsește sinonime (cuvinte cu sens asemănător) pentru:
murmur- ____________________________
s-a legănat- ____________________________

4 x 2,5 = 10 p.

nemișcat- ___________________________
văzduh - ________________________________

2. Transcrie, din textul de mai sus, următoarele părți de vorbire.

4 x 2,5 = 10 p.

- substantiv:________________________ - verb: __________________________
- adjectiv: _________________________ - pronume: _______________________
3. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură.

4 x 2,5 = 10 p.

Vulturul sa înalțat pe cer crezânduse stăpânul lumi, ce-a mai puternică pasăre.
4. Alcătuiește o compunere de 6-8 randuri, în care să prezinți o întamplare la care să participe ca
personaj principal Vulturul.
10p

Vei avea în vedere :
-stabilirea unui titlu sugestiv;
-adecvarea conținutului la cerință;
-îmbinarea narațiunii cu descrierea;
-introducerea în compunere a unor expresii artistice.

Redactare: 5 puncte (ortografie-2p., punctuație -1p., asezare in pagina-1p., respectarea
numarului de randuri-1p.,)
TOTAL:45 DE PUNCTE

