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NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 60 minute. 

 

  Partea I 

____________________________________________________________________________30 de puncte                                                                                                                                  

Citește cu atenție fragmentul de mai jos, apoi scrie răspunsul cerințelor formulate.  

 Dar iată că, într-o zi, intră în anticariat o fetiță. Micuță micuță, cu două codițe, dintre care una pe  jumătate 

desfăcută, cu șorțulețul șifonat și cu șiretul de la unul dintre pantofi târându-se în urma ei ca o codiță lungă-lungă. 

            Fetița ducea în spinare, gâfâind, un ghiozdan de două ori mai mare decât ea. Era nepoata anticarului. Trecea 

ea din când în când pe la magazin, dar nu prea des. Pe de o parte, fiindcă nu-i plăcea să citească, iar pe de altă parte, 

fiindcă bunicul o certa mereu. 

           „Uită-te la surioara ta geamănă”, îi spunea el, „vezi ce harnică e, și ce ordonată?”. Fetița se ducea și se uita, 

însă niciodată nu i se părea că surioara ei este atât de grozavă încât să te obosești să semeni cu ea. 

           Ei bine, tocmai această nepoțică se învârti în ziua aceea prin tot anticariatul, răsfoi într-o doară mai tot ce se 

putea răsfoi și în cele din urmă ajunse și la cartea noastră. De cum o atinse, cartea se zgribuli și începu să miroasă 

urât. Și mirosi ea așa, și tot mirosi, dar degeaba. Și șitți de ce? Pentru că fetița o fi avut ea multe năravuri, dar nu și 

pe acela de a-și șterge nasul când îi curgea. Avea nasul atât de înfundat din cauza asta, încât lumea se mira cum de 

reușește să mai respire. Așa că nici nu se sinchisi de mirosul cărții. O răsfoi, se uită la desenele îngălbenite și îi plăcură 

atât de mult, că nici nu se mai mișcă de lângă carte până ce nu o dezlipi de acolo bunicul ei, care trebuia să închidă 

magazinul. 

          Dar a doua zi, micuța se înființă iar. A treia zi, la fel. Încet-încet, trecu și la rândurile scrise, silabisi azi un 

cuvânt, mâine o propoziție, și uite-așa, de unde nici nu voia să audă de citit, după o săptămână era în stare să citească 

absolut singură o poveste de aproape trei pagini. 

         La început, cartea, după cum vă închipuiți, răspândise mirosuri din ce în ce mai grele. Cu atât mai mult cu cât, 

de cum privirile fetiței începură să alunece peste rândurile ei, își dăduse seama că are de-a face cu o cititoare lipsită 

de orice experiență, nesigură, leneșă, delăsătoare. Se simțise profund jignită și se străduise să miroasă cât putea ea de 

rău. Dar când văzu că fetița nu se lasă, că o citește cu tot mai multă atenție, că-i întoarce paginile ușor și migălos, că 

o leagănă ca pe un bebe înainte să o așeze înapoi în raft, ba mai mult, când o auzi spunându-i bunicului ei că a luat 

nouă la citire, ei bine, cartea noastră începu să se simtă tot mai legată de cititoarea ei. De câte ori micuța se apropia 

de ea, înceta să miroasă urât. Ba chiar se străduia să-și amintească mirosul de parfum și de lavandă cu care venise la 

anticariat, ca s-o întâmpine pe fetiță. 

(Caius Dobrescu - „Cartea care mirosea urât”, volumul „Care-i faza cu cititul”) 

 

Nume ............................................................. 

Inițiala tatălui ..................... 

Prenume ......................................................... 

........................................................................ 

Școala de proveniență .................................... 

........................................................................ 

Model subiect admitere în clasa a V-a 
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1. (5p) Scrie câte  un  cuvânt cu înțeles asemănător pentru sensurile din text ale cuvintelor subliniate: 

 a. șifonat = _______________________   d. răsfoi = __________________________ 

 b. certa = ___________________________    e. năravuri = ___________________________ 

            c. nu se sinchisi = ____________________ 

2. (2p) Explică:  

• rolul semnului întrebării din secvența „Și șitți de ce?”. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

• rolul ghilimelelor din al treilea alineat. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. (6p) Alcătuiește trei enunțuri în care cuvintele „să semeni”, „urmă” și  „rău”, scrise îngroșat în text, să aibă 

alte sensuri decât în text. Menționează sensurile din enunțurile alcătuite de tine prin câte un cuvânt cu sens 

asemănător. 

• ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. (2p) Cuvântul anticariat, folosit în text, înseamnă: 

a. un cabinet stomatologic, unde doctorul se ocupă de cariile dentare; 

b. o substanță împotriva cariilor de lemn; 

c. un loc în care se vând cărți vechi; 

d. un procedeu de îngrijire a carelor de lemn. 

 

5. (6p) Ordonează întâmplările din fragmentul lui Caius Dobrescu, astfel încât să redai pașii parcurși de fetiță 

până când cartea se simte legată de ea. Vei scrie câte un număr pe linia punctată. 

 

a. .... Ia note mai bune la citire. 

b. .... Răsfoiește, într-o doară, tot felul de cărți. 

c. .... Nu se mai mișcă de lângă carte decât cu forța. 

d. .... Trece la rândurile scrise. 

e. .... Se uită la desenele îngălbenite. 
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f. .... Silabisește cuvinte. 

g. .... Întoarce paginile ușor și migălos. 

h. .... Citește propoziții. 

i. .... O leagănă ca pe un bebe înainte să o așeze înapoi pe raft. 

j. .... Citește singură o poveste de aproape trei pagini. 

k. .... Nu se sinchisește de mirosul cărții. 

l. .... O citește cu tot mai multă atenție. 

6. (5p) Subliniază varianta corectă: 

a. Cum poți fii/ fi atât de neândemânatic/ neîndemânatic? 

b. Uite-te/ Uită-te mai atent la aceeași/ aceiași carte! 

c. Asta era ceva ne mai auzit/ nemaiauzit, fiindcă/ fiind că o carte nu miroase! 

d. Argintiii / Argintii copaci păreau decupați din bazme/ basme. 

e. Ți-ai dorii/ dori să o cunoști pe fetița care/ pe care o prezintă textul? 

 

7. (4p)  

a. (2p) Desparte în silabe cuvintele: 

noastră - _____________                                                             gâfâind - ___________ 

sinchisește - __________                                                             răsfoi - _____________ 

b. (2p) Precizează numărul de sunete din următoarele cuvinte: 

ducea - _______________                                                     geamănă - ___________________ 

ghiozdan - _____________                                                    închipuiți - _____________________ 

 

Partea a II-a                                                                                                                                15 de puncte 

 Imaginează-ți că sora geamănă a fetiței din fragmentul lui Caius Dobrescu se întâlnește cu cartea 

urât mirositoare. Continuă povestirea și prezintă modul în care surioara geamănă reacționează față de 

carte, într-o compunere de minimum 100 de cuvinte, în care să ai în vedere și următoarele:  

✓ prezentarea unei asemănări și a unei deosebiri între cele două surori; 

✓ utilizarea unui verb la timpul viitor; 

✓ numirea unui sentiment trăit de surioara geamănă; 

✓ respectarea regulilor de exprimare corectă și literară; 

✓ respectarea limitei inferioare a numărului de cuvinte. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 


