Examen de admitere în clasa a V-a
Limba română
I.

Subiectul I (45 de puncte)
Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde cerințelor formulate:
,,Pif era băiatul.
Paf era paiața.
Puf era cățelul.
Și tustrei erau prieteni la cataramă.
Iar minte? Minte aveau tustrei să mai împrumute și la alții. Nimeni, însă, n -ar putea să spunăcare
din trei e mai deștept decât celălalt. Nici ei nu se pun de pricină, când e vorba să se știe care e mai
deștept.Câteodată, căpetenia jocului o ia Pif. Atunci Puf și Paf merg după el și-i ascultă poruncile. Altă
dată o ia Puf înainte. Atunci băiatul și paiața se supun cățelușului. Pe urmă, hop! Iată -l și pe Paf că vine
cu ideile lui.
Ideile lui Paf sunt întotdeauna năstrușnice."
(Cezar Petrescu, Pif, Paf, Puf sau O vacanță de pomină)
PAIÁȚĂ, paiațe - Personaj comic în spectacolele de circ, la diferite reprezentații populare etc.; măscărici,
saltimbanc, clovn; bufon.

Scrie cuvinte cu același înțeles pentru: băiat, năstrușnice, să spună.6p
Găsește cuvinte cu sens opus pentru: prieteni, înainte, vine.6p
Explică înțelesul expresiei: ,, erau prieteni la cataramă".3p
Desparte în silbe cuvintele: celălalt, paiața, poruncile.6p
Alcătuiește două propoziții în care cuvântul minte să aibă înțelesuri diferite, pe care le vei
preciza.6p
6. Precizează partea de vorbire a cuvintelor din propoziția următoare: Pafvine cu ideile lui.6p
7. Scrie o propoziție simplă. Transformă această propoziție în propoziție dezvoltată , menționâ nd
funcțiile sintactice alefiecărui cuvânt. 6p
8. Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte: căi/că-i, sar/s-ar,odată/o dată.6p
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Subiectul II (45 de puncte)
Alcătuiește o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinți modul în care se vor juca cei tei
prieteni Pif, Paf și Puf din textul dat,într-o minunată zi din vacanță .
Cerințe:
- Compunerea trebuiesă aibă un titlu sugestiv
- să se încadreze în numărul de rânduri
- să conțină expresii frumoase
- să respecte normele de ortografie și de punctuație
Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctaj maxim: 100 puncte
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru: 1 oră
Subiect propus de prof. Lozba Raluca

