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CLASA a V-a  
 
 
  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
  Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.  
 

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 
 

1. Melcul, coborând din pom,     2. Melcul, amărât, oftă: 
Întâni în drum un om.      – Omule, Măria-Ta, 
Şi omul fiind grăbit,      Nu-ţi fie cu supărare, 
Melcului i-a zis răstit:      Dar ţi-aş pune o-ntrebare: 
– Ce-ncurci lumea pe şosea,     Cum ai merge dumneata, 
Melcule? Mai bine-ai sta     De-ai avea casa-n spinare?... 
La categoria ta!                              
                                                                                                (Aurelian Păunescu – Melcul) 

 

A. Înţelegerea textului 
2 p 1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile următoare, notând A, dacă le consideri adevărate şi F, dacă le 

consideri false. 
 * Omul are faţă de melc o atitudine de respect  ....... 
 * Melcul îi răspunde omului pe un ton politicos  ...... 
 

4 p 2. Transcrie, din textul dat, cuvântul care arată starea sufletească a melcului .......................... 
 

4 p 3. Alege, dintre proverbele următoare, pe cel potrivit întâmplării din textul dat (marchează un x 
în dreptul proverbului corespunzător, în spaţiul punctat). 
......   Minciuna are picioare scurte.   ......  Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face. 
......   Munca e brăţară de aur.    ......   Cine are carte are parte. 

B. Elemente de construcţie a comunicării
4 p 4. Leagă, prin săgeţi, termenii din prima coloană de explicaţiile/definiţiile corespunzătoare, din 

coloana a doua: 
     prefix -   - totalitatea cuvintelor unei limbi; 
    derivare -   - grup de sunete care se aşază la sfârşitul unui cuvânt  
       de bază, pentru a se obţine un cuvânt nou; 
    cuvânt de bază -  - grup de sunete care se aşază la începutul unui cuvânt  
       de bază, pentru a se obţine un cuvânt nou; 
   sufix -   - cuvinte ieşite din uz, care nu se mai folosesc; 
    - metodă  de îmbogăţire a vocabularului, prin care se obţin 
        cuvinte noi, adăugând sufixe şi prefixe unui cuvânt de bază. 
     - cuvântul căruia i se adaugă un sufix sau un prefix, pentru 

       a se obţine un cuvânt nou, înrudit ca înţeles. 
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4 p  5. Obţine două cuvinte (unul derivat cu prefix şi unul derivat cu sufix) de la verbul a zice 
................................................................... 

4 p 6. Leagă, prin săgeţi, prefixele din prima coloană cu termenii potriviţi, din a doua coloană 
(Atenţie! fiecare prefix se va lega de un singur termen): 
* răz-                          permis 
* ne-                           egal 
* pre-                          gândire                        
* in-                            copil 
                                   lucrat 
 

4 p 7. Justifică, într-un enunţ, folosirea semnului de dialog din prima strofă a poeziei citate. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

10 p 8. Corectează, prin rescriere, textul următor: costin la întrebat pe matei  colegi noştri sau întors 
în clasă 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2 p 9. Încercuieşte varianta corectă de răspuns, pentru fiecare dintre enunţurile de mai jos: 
  *În strofa a doua, melcul este:   
         a. emiţător;                        b. receptor;                   c. mesaj. 
  *Contextul în care se desfăşoară dialogul dintre om şi melc este: 
         a.   în pădure;                     b.   în parc;                  c.   pe şosea. 
 

C. Scriere despre textul literar 
12 p 10. Redactează un text de 4-5 rânduri, în care să-i dai omului din poezia citată un sfat 

prietenesc, legat de întâmplarea de pe şosea. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

D. Scriere imaginativă 
40 p Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care un melc să devină personajul unei 

întâmplări (aşa cum îţi imaginezi tu). 
În compunerea ta vei avea în vedere: 

- alegerea unui titlu potrivit/sugestiv; 
- respectarea componentelor unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere); 
- prezentarea a cel puţin două personaje (reale sau imaginare); 
- îmbinarea povestirii cu dialogul; 
- înlănţuirea logică a faptelor/a întâmplărilor; 
- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie, de aşezare în pagină. 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
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   Ai terminat?  
   Mai verifică o dată răspunsurile!   
 

  Total punctaj - 100 puncte.   


