
Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu 

Test de departajare clasa a V-a 

Limba și literatura română - 2015 

SUBIECTUL I (48 puncte)  

Citește cu atenție textul următor: 
 „Azi, vă rog să vă-mbrăcați într-un timp record: am vreo zece invitați pentru Polul Nord. Rugați toate mătușile 
să vă caute mai repede căciulile, fularele și mănușile. Hai, lăsați gălăgia și jocurile, că pierdem acolo toate locurile. 
 Că la Pol ninge foarte tare și într-o clipă zăpada acoperă orice numerotare. Și s-ar putea întâmpla să ne așe-
zăm cu un loc mai jos ori mai sus, să ne scoale de pe el un urs. 
 Acum, până una alta, eu o să studiez harta. Să văd pe unde se ajunge la Polul Nord, într-un timp record. Am și 
găsit (din orice încurcătură tot eu să vă scap!): mergem cu tramvaiul până la cap. Acolo căutăm o săniuță, dacă se 
poate cu ataș* și-nhămăm la ea doisprezece iepurași. (De obicei ei nu trag la ham, dar după puțină reflecție*, vor 
face pentru noi o excepție.) 
 Noi vom pocni o dată din biciușcă și iepurii vor fugi ca din pușcă. A, va fi pentru ei un fleac să străbată nouă 
păduri, să sară peste nouă munți și să ocolească un lac. Din când în când vom țipa în urechea lor să se audă ca la 
difuzor: «Hei, mergem bine, nordul e pe-aici, după cum ne învață mușuroaiele de furnici»”. 
  (Marin Sorescu – La Polul Nord) 
 *ataș = cutie metalică ce se prinde lateral la motocicletă pentru a transporta persoane  
 *reflecție = gândire  
Cerinţe:  

1. Scrie cuvinte cu sens asemănător (sinonime) pentru cuvintele subliniate din text: gălăgia, acoperă, încurcă-
tură 6 p  

2. Explică în propriile cuvinte înțelesul enunțului „De obicei ei nu trag la ham, dar după puțină reflecție, vor face 
pentru noi o excepție.”  6 p 

3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în enunțul: „și-nhămăm la ea doispre-
zece iepurași”  6 p  

4. Stabilește funcția pe care o au în propoziție cuvintele subliniate: „Noi vom pocni o dată din biciușcă...”  6 p  
5. Construiește câte o propoziție în care cuvintele s-ar și mai să se scrie altfel decât în text.  6 p  
6. Scrie două propoziții în care cuvântul iepuraș să fie pe rând atribut și complement. 6 p 
7. Construiește o propoziție după schema:  A  S  A  P  C  C     12 p 

  num.  s.c  adj.  v  s.c.  pron. 
  ord.         pers. 

SUBIECTUL al II-lea (42 de puncte) 

Scrie o compunere de cel puțin 10 rânduri în care să-ți imaginezi că ești unul dintre cei zece invitați în călătoria 
spre Polul Nord și că, alături de ceilalți copii, trebuie să ai grijă de iepurași. Vor exista unul sau doi invitați care vor 
avea în grijă mai mulți iepurași. 
Vei avea în vedere: 

- să povestești introducând în compunerea ta descrierea ținutului polar și un scurt dialog  18 p 
- să fii original în tratarea temei  10 p 
- să ai o exprimare aleasă, adecvată cerinței  6 p 
- să respecți normele de ortografie și de punctuație  8 p 

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 50 de minute. 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
Limba română 

 

 

 

SUBIECTUL I (48 de puncte) 
 
1. Cuvinte cu sens asemănător (sinonime) pentru cuvintele subliniate din text: 
     gălăgia = zgomotul, larma, tărăboiul etc.  
     acoperă = astupă, camuflează, ascunde etc. 
     încurcătură = complicație, dificultate, confuzie, necaz, bucluc, belea etc.       (2X3)  6 p  
2. Explicarea în propriile cuvinte a înțelesului enunțului:  
 Ex. Enunțul se referă la un fapt neobișnuit, întâlnit doar în poveștile pentru copii. Iepurașii, mici și 
sensibili ca și aceștia, după ce se gândesc bine, le fac o bucurie copiilor, înhămându-se la sania care în alte 
condiții ar fi trasă de cai sau de reni.  
 6p -explicare completă, corectă/3-parțial corectă/1-încercare de explicare     6 p 
3. Precizarea părților de vorbire: 
 ea – pronume personal; doisprezece – numeral cardinal; iepurași - substantiv comun  (2X3)  6 p                
4. Funcțiiile sintactice ale cuvintelor subliniate: 
 noi – subiect; vom pocni – predicat (verbal); din biciușcă - complement       (2X3)  6 p                       
5. Exemple de enunțuri în care cuvintele s-ar și mai se scriu altfel decât în text.      
 Fetele sar coarda. 
 Ana, m-ai strigat?                                                      (3X2)  6 p                                                                    
6. Exemple de propoziții în care cuvântul iepuraș să fie pe rând atribut și complement.  
 - atribut - Blana iepurașului este pufoasă           
 - complement - George are un iepuraș alb.                                   (3X2)  6 p 
7. Exemplu de propoziție după schema dată:  
 A doua fetiță talentată vine la concurs cu noi.                                (2X6)  12 p 
  
  
      
SUBIECTUL al II –lea (42 de puncte) 
 

- vei povesti, imaginându-ți că ești unul dintre invitați; unul sau doi invitați vor avea grijă de mai mulți 
iepurași 12 p 

- vei introduce descrierea ținutului polar și un scurt dialog 6 p  
- vei fi original în tratarea temei  10 p 
- vei avea o exprimare aleasă, adecvată cerinței  6 p 
- vei respecta normele de ortografie și de punctuație 8 p 

 



Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 

Test de departajare clasa a V-a 

Matematică - 2015 

 

SUBIECTUL I (30 puncte)  

Calculați: 

a)                             

b)                       

c)                            

SUBIECTUL II (20 puncte) 

a) Aflaţi termenul necunoscut: 

                                 

b) Puneți paranteze pentru a obține egalitatea de mai jos: 

               

SUBIECTUL III (20 puncte) 

Pentru a face compot, o gospodină taie 48 de mere în două, după care jumătate din numărul bucă-

ților le mai taie o dată în două, apoi jumătate din numărul total de bucăți le taie iarăși în două. 

Câte bucăți de mere are gospodina pentru compot? 

SUBIECTUL IV (20 puncte) 

Suma a patru numere naturale este 102. Suma primelor două este cu 6 mai mare decât suma ulti-

melor două. Aflați numerele, știind că primele două sunt pare consecutive, iar ultimele două sunt 

impare consecutive. 

NOTĂ 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timp de lucru: 50 de minute. 
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Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 

Test de departajare clasa a V-a 

Matematică - 2015 

Barem de corectare 

SUBIECTUL I (30 puncte)  

Calculați: 
a)                             

                        
                      
                
              
          
           10 puncte 

b)                       
                     
                    
              
             
            10 puncte 

c)                            
                           
                       10 puncte 

SUBIECTUL II (20 puncte) 

a) Aflaţi termenul necunoscut: 
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        15 puncte 

b) Puneți paranteze pentru a obține egalitatea de mai jos: 
               

Exemplu:  
                      5 puncte 

SUBIECTUL III (20 puncte) 

Pentru a face compot, o gospodină taie 48 de mere în două, după care jumătate din numărul bucă-
ților le mai taie o dată în două, apoi jumătate din numărul total de bucăți le taie iarăși în două. 
Câte bucăți de mere are gospodina pentru compot? 
 
Rezolvare 
 

1. Câte bucăți sunt după prima serie de tăieturi? 
        (bucăți) 

2. Câte bucăți taie a doua oară?     
           (bucăți) 

3. Câte bucăți are după a doua serie de tăieturi?     
                   (bucăți) 

4. Câte bucăți taie a treia oară?    
          (bucăți) 

5. Câte bucăți de mere are gospodina pentru compot?  
                    (bucăți) 

SUBIECTUL IV (20 puncte) 

Suma a patru numere naturale este 102. Suma primelor două este cu 6 mai mare decât suma 
ultimelor două. Aflați numerele, știind că primele două sunt pare consecutive, iar ultimele două 
sunt impare consecutive. 
       
Rezolvare 
 

                 
                     

   =  102 

Egalăm părțile: 102 – 6 = 96 
Aflăm o parte: 96 : 2 = 48 
Deci:             
                 

               
                   

    =  54 

Egalăm părțile: 54 – 2 = 52 
Aflăm o parte: 52 : 2 = 26 
Deci:           
               

               
                   

    =  48 

Egalăm părțile: 48 – 2 = 46 
Aflăm o parte: 46 : 2 = 23 
Deci:           
               


