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Model de subiect la limba şi literatura română

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a V-a

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

„Dănuț nu-i scrisese Olguţei, fiindcă de la Crăciun scria numai Adinei, Olguţei îi plătise tăcerea

prin tăcere. Dar Mircea atribuise vorbelor lui – crude, jignitoare, odioase – încetarea scrisorilor.

Scrisorile Olguţei erau numai anecdote, maliţiozitate, reflecţii burleşti, năzbâtii, glume, veselie.

Atâta ştia Mircea din Olguţa. Şi mai ştia şi o fotografie, mai de demult, în care un cap rotund de fetiţă,

numai ochi şi gropiţe ilare, cu degetul cel mare al mâinii pe vârful nasului adus în sus şi cel mic răsfrânt

în aer, arăta că Olga nu stima deloc aparatul lui Dănuţ, adus din Germania, nici pe junele fotograf, pe

câtă vreme alături, o fetiţă cu cozi lungi plecase genele în pământ ca pentru rugăciune:

– Surorile mele, explicase Dănuţ. Cea care râde e Olguţa, cea cuminte e Monica.

Atâta ştia Mircea din Olguţa: râsul din scrisori şi cel din fotografia veche.

Fără s-o cunoască, o auzise râzând, râzând de toţi şi toate, ca un plop impertinent plin de

glumele vrăbiilor, răsărit din zidurile nalte ale unei case necunoscute.

Apoi tăcerea”.

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni)

1.Identifică două idei principale ale textului dat. 8 p

2.Construieşte câte o propoziţie cu fiecare ortogramă: va/ v-a, m-ai/ mai, sau/ s-au, cel/ ce-l 16 p

3.Rescrie corect propoziţiile următoare.

Aceiaşi carte am împrumutato şi eu.

Ochi albaştrii ai Mariei pot fii admiraţi în fotografia făcută de bunicul meu. 10 p
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4.Daţi un cuvânt cu sens apropiat şi unul cu sens opus pentru fiecare cuvânt subliniat din textul de mai

sus: 8 p

5.Alcătuieşe o propoziţie după schema următoare: 5 p

A S P C A

Numeral    substantiv           verb               substantiv        adjectiv

6.Transformaţi următorul enunţ într-o propoziţie simplă: „În fiecare zi, îmi plăcea să frecventez

biblioteca din centrul municipiului, împreună cu prietenii mei”. 5 p

7.Analizaţi morfologic (partea de vorbire) şi sintactic (partea de propoziţie) cuvintele subliniate în textul

dat. 8 p

Doi dintre colegii mei au citit cartea recomandată de bibliotecara noastră.

II. Scrie o compunere de 8 – 10 rânduri, în care să te imaginezi în ipostaza unui librar şi să recomanzi o

carte unui posibil cumpărător. (30 p)

Vei avea în vedere:

- alegerea unui titlu potrivit

- să foloseşti corect persoana gramaticală

- respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie

- respectarea numărului de rânduri (8 – 10)

Notă:

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Ordinea tratării rămâne la alegerea candidaţilor.


