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Model test pentru înscrierea elevilor de clasa a IV-a în clasa a V-a 
pentru an școlar 2020-2021 
Limba și literatura român ă 

 
 
 

Citește cu atenție textul: 
 

„Departe de țara noastră, acolo de unde pornește crivățul, se găsește o țară cu munți înalți, cu 
prăpăstii adânci și văi umbroase. 

Acolo crestele munílor sunt acoperite tot anul cu zăpadă și cu gheață. 
Într-o vale singuratică din ára aceea, locuia în vremea de demult un păstor cu nevastă și copii. 

Păstorul acesta își ducea în toate zilele la pășunat turma sa și-o păzea de fiarele sălbatice. 
Da, într-o frumoasă zi de vară, se trezi în păstor doriná să se caére sus de tot, până în vârful 

munílor, până la câmpiile de gheață ce străluceau în lumina soarelui. Voia să privească de acolo lumea 
cea largă și să-și desfăteze sufletul și ochii.” 

 
(„Legenda inului”) 

 
 
 

1. Scrie un cuvânt asemănător pentru „țara” și altul cu sens opus pentru „acolo”. – 10 puncte 
2. Transcrie din textul dat un substantiv, un verb, un adjectiv și un pronume. – 10 puncte 
3. Alcătuiește propoziții cu ortogramele: sau/s-au, iar/i-ar. – 10 puncte  
4. Precizează cine sunt personajele din acest text. – 10 puncte 
5. Ce dorință are păstorul?  – 10 puncte 
6. Scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să descrii un peisaj de munte care te-a 

impresionat. – 30 puncte 
 
10 puncte pentru redactarea lucrării 
10 puncte din oficiu 
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Model test pentru înscrierea elevilor de clasa a IV-a în clasa a V-a 
pentru anul școlar 2020-2021 
Limba și literatura român ă 

 
 

Citește cu atenție textul: 
 

„Era în clasa primară, un florentin gingaș, în vârstă de doisprezece ani, cu părul negru și chipul 
alb, copilul mai mare al unui funcționar de la căile ferate, care trăia strâmtorat, deoarece avea o familie 
mare și un salariu cu totul insuficient. Tatăl său îl iubea foarte mult și era bun și îngăduitor cu el; 
îngăduitor în toate în afară de învățătură; în această privință taică-său pretindea mult și se arăta chiar 
sever pentru că fiul său trebuia să ajungă în cel mai scurt timp în stare să câștige ceva ca să-și poată 
ajuta familia; și, pentru a reuși să realizeze cât mai repede ceva, trebuia să trudească mult într-un timp 
cât mai scurt. Așa că tatăl lui îl îndemna mereu la învățătură, deși copilul își dădea toată silința. Si așa 
destul de înaintat în vârstă, tot muncind peste măsură, tatăl său îmbătrânise înainte de vreme.” 

 
(Edmondo de Amicis, „Micul copist”) 

 
 
 

1. Scrie un cuvânt asemănător pentru „să câștige” și altul cu sens opus pentru „sever”. – 10 puncte 
2. Transcrie din textul dat un substantiv, un verb, un adjectiv și un pronume. – 10 puncte 
3. Alcătuiește propoziții cu ortogramele: va/v-a, neam/ne-am. – 10 puncte  
4. Precizează cine sunt personajele din acest text. – 10 puncte 
5. Ce meserie avea tatăl florentinului? – 10 puncte 
6. Scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să povestești o întâmplare fericită din timpul unei 

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

 
 

 
 


