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Varianta 1 

Test de verificare la limba si literatura română 

Clasa a V-a 

Anul şcolar 2015-2016 

Citește cu atenție textul de mai jos:  

 “De atunci, Matilda nu mai venea la bibliotecă decât o dată pe săptămână, pentru a restitui cărţile 

împrumutate şi a lua cu împrumut altele noi. Dormitorul ei de–acasă deveni cameră de lectură şi-şi petrecea 

cele mai multe după-amieze cufundată în cărţi, adesea cu o cană de ciocolată lângă ea. De cele mai multe ori, 

îşi pregătea ciocolata încălzind laptele într-o oală şi amestecându-l pe aragaz, până căpăta consistenţa dorită. 

Uneori,  îşi făcea cacao sau supă. Era foarte plăcut să-şi ia băutura fierbinte în cameră şi s-o aibă la îndemână 

atunci când citea în linişte, în casa pustie. Cărţile o purtau cu ele în lumea lor şi-o ajutau să cunoască oameni 

extraordinari, care duceau vieţi uimitoare. Navigă pe mare alături de Joseph Conrad. Călători în Africa cu 

Ernest Hemingway şi-n India cu Rudyard Kipling. Străbătu lumea-n lung şi-n lat, fără a se mişca din cămăruţa ei 

dintr-un orăşel englezesc.” 

                                                                                                            (Roald Dahl, Matilda) 

Notă:  Joseph Conrad, Ernest Hemingway,  Rudyard Kipling – scriitori  

Cerințe: 

Subiectul I (5p): 

 

1. (1 p) Scrie cuvintele cu sens asemănător (sinonime) pentru următorii termeni:  uneori, străbătu, pustie, 

extraordinari. 

2. (1 p) Exemplifică, în câte un enunț, scrierea corectă a cuvintelor: fiindcă / fiind că; numai / nu mai. 

3. (1 p) Alcătuieşte patru enunţuri în care fiecare dintre cuvintele cărţile şi ei, să fie atribut şi complement. 

Subliniază cuvintele date și scrie funcția sintactică în dreptul fiecărui enunț. 

4.(2 p) Precizează valoarea morfologică (partea de vorbire) și funcția sintactică (partea de propoziție) a 

următoarelor cuvinte din text: fierbinte, ei, ciocolata, citea. 

 

Subiectul al II-lea (4p): 

 

Realizează o compunere, de cel puţin 180 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o posibilă continuare a 

fragmentului citat . Dă un titlu sugestiv compunerii tale. 

 

Notă:  Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă un punct din oficiu. 

 


