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Varianta 5 

LIMBA ROMÂNĂ 
 

Citește cu atenție textul, pentru a răspunde cerințelor formulate: 

 

 „De bună seamă, măgărușul acesta nu era chiar unul obișnuit! Căci avea propria lui căsuță, cu pat, 

cu covoare și un scrin în care își ascunsese o piele de sărbătoare, albă. Ba chiar și draperii îi străjuiau 

ferestrele păzind razele de lună, să nu care cumva să îi tulbure somnul. 

 Să nu credeți că fusese dorința lui de a locui acolo. El s-ar fi mulțumit doar cu un culcuș de fân 

moale, aromat și care să îl învăluie în miros de caprifoi, iar prin spărtura acoperișului grajdului să fi privit 

seara la stele, în timp ce rumega. 

 De când locuia în căsuța cea nouă, căpătase un obicei: înainte de a se culca și de a-și pune boneta 

peste urechile lungi, se uita sub covor, după draperii și, mai ales, sub pat. Purta lumânarea în toate colțurile 

întunecate, urmărit de umbra lui caraghioasă proiectată pe pereți.  

 Aproape că adormise. Visa la câmpul lui verde unde se născuse. Un câmp pe care dogoreau macii 

sălbatici în izbucniri roșii precum focurile mocnite în vârf de munte. De aceea și ceruse ca pe draperii să-i 

fie brodați sute de maci. Gurile rele spuneau că, dacă ceva e în cantitate mare, își pierde farmecul, gingășia. 

Așa o fi. Dar nu și pentru câmpul lui în care soarele se trezea și adormea roșu.  

 Probabil uitase fereastra deschisă, dincolo de draperii. Ochii săi mijiți vedeau cum draperiile se 

întind pe pereți, cu miros verde. De uimire, îi picase și scufia de pe urechi...” 

(Valentina Carmen Dincă – „Lumea lui Ciupicilă-Mofturici”) 

 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                          5p 

Măgărușul se născuse:   

a) într-o căsuță;  

b) într-un grajd;  

c) într-un nor;  

d) pe un câmp. 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                        5p 

Măgărușul locuia: 

a) într-o căsuță nouă; 

b) pe un câmp; 

c) într-un grajd; 

d) pe o pajiște cu caprifoi. 

3. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare. Scrie A în caseta din dreptul enunţului pe care îl  
      consideri adevărat și F în caseta din dreptul enunţului pe care îl consideri fals.        20p 

 

Măgărușul își dorea să locuiască într-o căsuță nouă.  

Măgărușul își ascunsese pielea de sărbătoare sub pat.   

Măgărușul visează locul unde se născuse.  

Pentru măgăruș, macii își pierduseră farmecul.  

Soarele care răsare și apune pe câmpul măgărușului este roșu.   
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4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                         5p 
Un cuvânt cu înțeles opus, potrivit în text, pentru cuvântul subliniat din secvența un culcuș  

de fân moale este:  

a) puternic; 

b) mătăsos; 

c) cumplit; 

d) tare. 

 

 

5. Alcătuiește o propoziție cu structura: numeral+ substantiv + adjectiv+verb + substantiv   

   

10p 

 

6. Crezi că măgărușul este fericit în căsuța cea nouă? Motivează-ți răspunsul în 20-30 de cuvinte. 

      

  5p 

 

7. Rescrie următorul enunț, corectând toate greșelile pe care le conține: Nu-ți mai fă griji, fiind că 

poți devenii orce îți dorești, nu mai să vrei!                                                                 10p 
 

 

8. Redactează o compunere de minimum 100 de cuvinte (aproximativ 12 rânduri) în care să 

povestești o întâmplare pe care ar putea-o trăi măgărușul în vis. Dă un titlu potrivit compunerii 

tale.                                                                                                                            30p 
În compunerea ta vei respecta următoarele cerințe: 

- vei povesti o întâmplare; 

- vei specifica timpul și locul acțiunii, 

- vei da un titlu potrivit; 

- vei mai include un personaj; 

- vei avea grijă la scrierea corectă a cuvintelor, la lizibilitate și la așezarea în pagină 
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Barem de evaluare și notare 

Limba română 

11 iunie 2022 

 

1. d - 5p; 

2. a - 5p; 

3. F, F, A, F, A – 5x4p = 20p 

4. d - 5p; 

5) 5x2p=10p (de ex: Trei copii voioși se joacă în parc.) 

6) Explicație coerentă, logică – 4p; încercare de explicare– 2p;  

- 1p pentru respectarea numărului de cuvinte; 

(de ex: Cred că măgărușul nu este fericit, deoarece nu dorea să locuiască într-o căsuță. Tot 

timpul el visa la câmpul unde se născuse. De aceea, avea draperii brodate  cu maci.) 

7. 5x2p = 10p (Nu-ți mai face griji, fiindcă poți deveni orice dorești, numai să vrei!) 

- povestirea unei întâmplări, respectând logica succesiunii faptelor – 6p; povestirea unei întâmplări 

fără a respecta logica înlănțuirii ideilor – 4p; încercare de povestire  - 2p; 

- specificarea timpului și a locului: 2x2p=4p; 

- formularea unui titlu sugestiv: 2p; 

- includerea unui personaj– 2p; 

- respectarea cerinței de conținut: 3p; respectarea parțială a cerinței: 1 p;  

- prezența celor trei părți ale unei compuneri: 3 p; 

- încadrarea în numărul minim de cuvinte indicat: 1 p;  

- respectarea normelor de ortografie – 5p (pentru fiecare greșeală de ortografie se scade 1p); 

- respectarea normelor de punctuație – 3p (pentru fiecare greșeală de punctuație se scad 0,5p); 

- marcarea ideilor prin alineate – 1p. 

 

Notă: 10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

 

 

 


