
 

 

PROBĂ DE SELECȚIE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A 

11 IUNIE 2022 

 

 

Varianta 1 

 

Probă scrisă la limba și literatura română 

 

 

Citeşte cu atenţie fragmentul următor. 

Dimineața de vară se anunța emoționantă. Frunzele foșneau cu o bucurie aparte. Păsările își făceau 

baie în roua argintie, ce acoperea firele de iarbă, strălucind în razele ghidușe ale soarelui. Fluturii își 

întindeau aripile pentru a se încălzi și a porni în călătorii spre florile de pe pajiște. Agitația creștea în zona 

lanului de maci. Șoricei, o pisicuță și un roi de albine se roteau în jurul unei bocceluțe multicolore. Sunetele 

ciudate și mișcările repetate ale pachetului aflat între tulpinile mlădioase ale grâului, au făcut ca animalele 

să se ascundă care încotro. Când piciorușe mici, grăsune și pufoase au ieșit la iveală dintre scutecele 

colorate, pisicuța s-a apropiat. Ea mai văzuse pui de om prin gospodăriile din satul aflat în apropiere. 

(Claudia Groza- Roua dimineţii şi prietenii săi) 

 

 

Rezolvă următoarele cerinţe: 

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru: ghiduşe, călătorii, ciudate, mlădioase.  

4 puncte 

2. Formulează câte o propoziţie, în care cuvintele vară, pui, care să aibă sens diferit de cel din fragment.

                                   6 puncte 

3. Alege din fragmentul de mai sus: 

a) un substantiv comun, de genul neutru, numărul plural; 

b) un adjectiv, de genul feminin, numărul plural; 

c) un verb, la timpul trecut; 

d) un pronume personal; 

e) subiectul din al treilea enunţ.                                   5 puncte 

4. Scrie patru cuvinte înrudite cu a face.                       4 puncte 

5. Alcătuieşte câte un enunţ cu două sensuri ale verbului a face, diferite de cel din text, pe care să le 

precizezi.                         4 puncte 

6. Rescrie enunţul, corectând greşelile. 

Pasărea se așeză pe creanga înflorită a unui copac, mirată că nu m-ai văzuse în aproprierea păduri 

o aşa finţă gălăgiuasă şi voia decât ai cânta.                                                   7 puncte 

7. Continuă fragmentul de mai sus, ţinând cont de următoarele cerinţe: 

a) utilizarea povestirii și a dialogului;                                                                                          6 puncte 

b) continuarea fragmentului dat cu minimum 15 rânduri;                                                           2 puncte 

c) logica înlănțuirii ideilor.              2 puncte 

 

Notă! Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 5 puncte, după cum urmează: 

-respectarea ortografiei și a punctuației- 3 puncte; 

-așezarea în pagină, aspectul îngrijit al scrisului- 2 puncte. 

 

 

 



 

 

 

Probă scrisă la matematică 

 

 

1. Află toate numerele de patru cifre, care îndeplinesc simultan condiţiile: 

a) cifra miilor este cea mai mare cifră impară; 

b) cifra sutelor este egală cu cea a zecilor; 

c) cifra unităţilor este cu 3 mai mică decât cifra zecilor. 

15 puncte 

2. Scrie rezultatul exerciţiului sub forma unui produs de 4 factori.  

(28 x 39 – 893 + 8) : 3 : (6 958 – 6947 + 12 ) x 5 – (198 : 2 – 33 x 3) 

12 puncte 

3. Ana coase, în pătrate, ca în desenul de mai jos, două dintre literele numelui său pe o pânză 

dreptunghiulară, cu dimensiunile 130 cm, respectiv 70 cm. Ea taie pe lungime această pânză, astfel 

încât nu se mai pot observa toate literele. Ştie doar că, pe lungime, sunt 13 pătrate cu litere cusute. 

Află de câte ori a cusut litera N.                                             

 

 
8 puncte 

4. Veveriţa a adunat ghinde, apoi s-a gândit să facă schimb, astfel: 

a) primul schimb- a oferit cu 20 de ghinde mai multe decât o treime din câte avea; 

b) al doilea schimb- a primit 100 de ghinde; 

c) al treilea schimb- a oferit cu 30 de ghinde mai multe decât 3 şesimi din câte mai avea; 

d) al patrulea schimb- a oferit cu 20 de ghinde mai multe decât 1 treime din câte mai avea de data aceasta; 

e) al cincilea schimb- a primit 68 de ghinde. 

Acum, ea are 168 de ghinde. 

Câte ghinde a avut veveriţa la început? 

10 puncte 

 

 

 

 

 

 

Total:  

100 de puncte, după cum urmează: 

 45 de puncte- limba și literatura română; 45 de puncte- matematică 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

Timp de lucru: 90 de minute 

 

 


