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Model test pentru înscrierea elevilor de clasa a IV-a în clasa a V-a 
pentru an școlar 2019-2020 
Limba și literatura român ă 

 
 
 
 

 
„Imediat ce prichindeii au descoperit terenul de joc, s-au și format patru echipe, numai că, 

neputând toate patru să ia parte la joc, au jucat doar două, iar celelalte două și-au așteptat rândul. E 
adevărat că în prima zi prichindeii n-au putut emite pretenții, în schimb în dimineața următoare s-au 
trezit mai devreme și au ocupat terenul pentru întreaga zi. Începând de atunci au jucat bile doar cei care 
se trezeau mai devreme și ajungeau pe teren înaintea celorlalți. Până la urmă, cei mai pasionați jucători 
hotărâră să nu mă părăsească terenul nici noaptea și să doarmă aici. (...) Astfel, rămaseră doar două 
echipe de jucători care jucau de dimineață până seara fără să apuce să își tragă sufletul, cum se spune.” 

 
(Nikolai Nosov, „Habarnam pe Lună”) 

 
 
 

1. Scrie un cuvânt asemănător pentru „princhindeii” și altul cu sens opus pentru „zi”. – 10 puncte 
2. Transcrie din textul dat un substantiv, un verb, un adjectiv și un pronume. – 10 puncte 
3. Alcătuiește propoziții cu ortogramele: var/v-ar, neam/ne-am. – 10 puncte  
4. Precizează cine sunt personajele din acest text. – 10 puncte 
5. Ce au hotărât cei mai pasionați jucători? – 10 puncte 
6. Scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să povestești o întâmplare fericită din copilăria ta. 

– 30 puncte 
 
10 puncte pentru redactarea lucrării 
10 puncte din oficiu 
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„Tristan își dădu seama că visează când se pomeni mergând în dormitorul său, care era în același 

timp sala de clasă a școlii din Satul Zidului: domnișoara Cherry bătea în tablă și-i ruga să facă liniște, iar 
Tristan se uită spre tăblița sa, ca să vadă despre ce lecție era vorba, dar nu reuși să citească ce scrisese pe 
ea. Apoi, domnișoara Cherry, care semăna atât de mult cu mama lui, încât Tristan fu uimit că nu-și 
dăduse seama până atunci că era vorba de una și aceeași persoană, îi ceru să spună în fața întregii clase 
anii de domnie ai tuturor regilor și reginelor Angliei....” 

 
(Neil Gaiman Nosov, „Pulbere de stele”) 

 
 
 

1. Scrie un cuvânt asemănător pentru „se uită” și altul cu sens opus pentru „mergând”. – 10 puncte 
2. Transcrie din textul dat un substantiv, un verb, un adjectiv și un pronume. – 10 puncte 
3. Alcătuiește propoziții cu ortogramele: sa/s-a, ai/a-i. – 10 puncte  
4. Precizează cine sunt personajele din acest text. – 10 puncte 
5. Ce îi ceru domnișoara Cherry lui Tristan să spună în fața întregii clase?  – 10 puncte 
6. Scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să descrii un peisaj din natură care te-a 

impresionat. – 30 puncte 
 
10 puncte pentru redactarea lucrării 
10 puncte din oficiu 
 

 
 
 


