COLEGIUL DE ȘTIINȚE „GRIGORE ANTIPA” BRAȘOV

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Varianta 1
TEST PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Citește cu atenție fragmentul dat, apoi rezolvă cerințele de mai jos:
Dar viața lui Tom Canty era destul de plăcută mai ales vara. (...) Iar, pe de altă parte, el
întrebuința o mare parte din timpul său ascultând istoriile vechi și încântătoare ale bunului Părinte
Andrews: legendele cu uriași și zâne, cu pitici și genii, cu castele fermecate, cu regi și feți-frumoși.
Capul său era plin de aceste povești minunate și adesea, noaptea, culcat pe grămada lui de paie
incomodă, neputând dormi, obosit, înfometat, el lăsa frâu liber imaginației, uita repede suferințele și
greutățile, închipuindu-și viața delicioasă a unui prinț încântător într-un palat.
Între timp, i se născu o dorință care îl obseda zi și noapte: să vadă cu ochii lui un prinț
adevărat. (...) Adesea citea cărțile vechi ale preotului și cerea să i le explice. Încet, încet, fără să se
simtă, visurile lui și lecturile acestea produseseră în el un fel de transformare. Personajele visurilor
sale erau așa de frumoase, că începu să se dezguste de zdrențele și murdăria lui, dorind să fie curat
și mai bine îmbrăcat.
Puțin câte puțin, visurile și lecturile lui Tom despre viețile prinților îl influențară așa de
puternic încât începu, în mod inconștient, să facă pe prințul. Manierele sale, vorbele sale deveniră
extrem de ceremonioase și distinse, ceea ce făcea, deodată, admirația și distracția celor din jurul lui.
În același timp, influența lui Tom asupra tinerilor săi camarazi creștea din zi în zi și în curând
ajunse să le inspire un fel de respect temut, ca și când el ar fi fost de esență superioară. Părea atât de
învățat, putea să facă și să spuă lucruri atât de frumoase și, mai mult ca orice, era atât de serios și
atât de înțelept!
Mark Twain, Prinț și cerșetor
1 Povestește, în maximum cinci enunțuri, fragmentul citat.

25 puncte

2 Explică, prin referire la textul dat, modul în care poveștile preotului și lecturile lui Tom îi
influențează acestuia viața.

15 puncte

3 Menționează, într-un enunț, care este dorința cea mai mare a personajului despre care se
povestește în fragmentul citat.
4
5

6 puncte

Scrie două trăsături ale lui Tom, așa cum reies din primele două alineate ale textului.
10 puncte
Construiește câte un enunț în care să integrezi formele:
16 puncte
- mai
- m-ai
- săi
- să-i
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6 Scrie:
a

8 puncte
câte un cuvânt cu sens asemănător pentru sensul din text al cuvintelor „înfometat” și
„transformare”
b câte un cuvânt cu sens opus pentru „plăcută” și „incomodă” (cuvintele sunt subliniate in
text)

7 Transcrie din fragmentele următoare doar subiectele:
10 puncte
a „Puțin câte puțin, viața și lecturile lui Tom despre viețile prinților îl influențară.”
b „În același timp, influența lui Tom asupra tinerilor săi camarazi creștea.”

Notă : Se acordă 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii.
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TESTARE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
Limba și literatura română - Iulie 2021
BAREM DE NOTARE
1. 25 de puncte
Conținutul de idei - 15 puncte:
- 15 puncte pentru povestirea adecvată a conținutului, care să reflecte înțelegerea textului;
- 10 puncte pentru povestirea ezitantă a textului (confuzii, omisiuni de elemente
semnificative, aspecte ilogice);
- 5 puncte pentru încercare de povestire (erori grave de înțelegere a textului).
Redactare - 10 puncte:
- Exprimare: 3 puncte. Exprimare clară, nuanțată, vocabular adecvat: 3 puncte; o greșeală
de exprimare/vocabular: 2 puncte; două greșeli de exprimare/vocabular: 1 punct; trei
sau mai multe greșeli de exprimare/vocabular: 0 puncte.
- Ortografie: 3 puncte. Fiecare greșeală la nivel de ortografie este depunctată cu 0,5 puncte.
- Punctuație: 2 puncte./ Două greșeli de punctuație: 1 punct;/ trei sau mai multe greșeli de
punctuație: 0 puncte.
-Lizibilitate: 1 punct.
- Încadrare în limita de spațiu: 1 punct.
2. 15 puncte
Conținutul de idei - 10 puncte:
- 10 puncte pentru explicarea adecvată, care să reflecte înțelegerea semnificațiilor
textului;
- 6 puncte pentru explicare ezitantă/parțială;
- 4 puncte pentru încercare de explicare.
Redactare - 5 puncte:
Exprimare: 2 puncte. Exprimare clară, nuanțată, vocabular adecvat: 2 puncte; două sau mai
multe greșeli de exprimare/vocabular: 0 puncte.
Ortografie, punctuație: 2 puncte. Fiecare greșeală este depunctată cu 0,5 puncte.
Lizibilitate, așezare in pagina – 1 punct
3. 6 puncte
Punctajul se acordă doar pentru formularea răspunsului in enunt
4p – menționarea dorinței
2p – enunț corect gramatical și logic
4. 10 puncte
Notarea celor două trăsături ale personajului (5p x 2)
5. 16 puncte
Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare enunț care integrează corect forma dată.
6. 8 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru notarea sinonimelor, respectiv antonimelor potrivite
7. 10 puncte
Se acordă câte 5 puncte pentru transcrierea corectă a subiectelor (viața și lecturile; influența)
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Varianta 1

TEST PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
MATEMATICĂ

SUBIECTUL I (40 p) : Pe foaia de concurs scrieţi numai rezultatele :
1. Ordinea descrescătoare a numerelor 2304; 3420; 3402; 2034 este: ..........................................
2. Cel mai mic număr natural format din 3 cifre distincte este ……………………………….....
3. Daca ab45 > 1256 , atunci cea mai mica valoare posibila a sumei a+b este: ………………
4. Produsul a două numere este 72, iar un factor este 3. Atunci celălat factor este………………
5. Suma dintre câtul și restul împărțirii lui 2021 la 7 este ………………………………………..
6. Semnul întrebării din figura de mai jos se înlocuiește cu……...kg.

7. Rezultatul calculului 256:(29-143:11) este ............................................................................
8. Scrierea cu cifre a numărului două sute de mii doi este …………………………………….
SUBIECTUL II (50 p): Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete :
1. Un pătrat are perimetrul egal cu cel al unui dreptunghi. Știind că dreptunghiul are lungimea de
6 m și lățimea de 4 m, aflați latura pătratului.
2. Determinați două numere a căror diferență este 24, iar suma este 430.
3. Care este numărul total al bunicilor bunicilor tăi?.
4. Mihai alege un număr din care scade 2, rezultatul îl înmulţeşte cu 10, adună 5, rezultatul îl
înmulţeşte cu 4, adună 1 si obţine 2021.Ce număr a ales ?
5. Diferența a două numere este 35 și ea întrece cu 14 treimea numărului mic. Află numerele.
Notă : Se acordă 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii.
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Admitere clasa a V a - iulie 2021

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

SUBIECTUL I 40 de puncte ( Fiecare exercițiu – 5p)
Nr. item

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rezultate

3420,
3402,
2304,
2034

102

2

24

293

27

16

200002

SUBIECTUL al II-lea 50 de puncte
1.
(10p)

Perimetrul dreptunghiului = 20m
Perimetrul pătratului = perimetrul dreptunghiului=20m
Latura pătratului = 20:4=5m

5p
2p
3p

2.
(10p)

a-b=24,a+b=430
a=b+24
430-24=406
b=406:2=203
a=24+203=227
Nr.bunici personali = 2x2=4
Nr.bunici ai fiecărui bunic = 4
Nr.total bunici ai bunicilor =4x4=16

2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
1p

[ (a-2) x 10 +5 ] x 4 +1 = 2021
[ (a-2) x 10 +5 ] x 4 = 2020
(a-2) x 10 +5 = 2020 : 4 = 505
(a-2) x 10 = 500
a-2 = 50
a = 52
a-b=35
b : 4 +14 = 35
b : 3 = 21
b = 21 x 3 =63
a = 63 +35 =98

3p
3p
3p
3p
3p

3.
(5p)
4.
(15p)

5.
(10p)

5

2p
2p
2p
2p
2p
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MINISTERUL EDUCAŢIEI
ŞI CERCETĂRII

TEST PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
MATEMATICĂ
30 IUNIE 2020
Varianta 2
SUBIECTUL I (40 p) : Pe foaia de concurs scrieţi numai rezultatele :
1.Între 2 x 29 și 2 x 39 se află………………………………………....numere impare.
2. Câtul împărțirii lui 983 la 9 este……………………………………………………
3.Cel mai mare număr natural mai mic decât 839 este……………………………….
4. Diferența dintre triplul numărului 28 și jumătatea acestuia este…………….........
5. Numărul natural care are suma vecinilor săi 2952 este………………………….
6. (198-2·99):19+1=…………………………………………………………………
7. Numărul de 3 ori mai mic decât 9018 este:..........................................................

8. Fracţia care reprezintă partea necolorată din figura alăturată este egală cu:
SUBIECTUL II (50 p): Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete :
1. Dacă împărțim două numere naturale se obține câtul 19 și restul 8. Cât este
deîmpărțitul dacă împărțitorul este un număr natural de o cifră?
2. Aflați termenul necunoscut n din relația:
20 + 20 x [ 200 – ( 200 + 20 x n ) : 2 ] =2020.
3. Pe primele două rafturi ale unei biblioteci sunt 80 cărți. Pe primul și al treilea
raft sunt 49 cărți, iar pe ultimele două sunt 97 cărți. Câte cărți sunt pe
fiecare raft?
4. În trei lăzi sunt 238 kg cireșe. După ce se scoate aceeași cantitate de cireșe
din fiecare ladă,în prima ladă rămân 27kg ,în a doua ladă rămân 35 kg,iar în a
treia ladă 38 kg. Câte kg de cireșe erau în fiecare ladă la început?
5. Un elev avea de rezolvat 40 probleme . În prima zi a rezolvat cu 10 probleme
mai puține decât jumătate din numărul total. În a doua zi a rezolvat o treime
din restul problemelor,iar a treia zi cu 4 mai multe decât sfertul problemelor
rămase. Câte probleme mai are de rezolvat?
Notă : Se acordă 10 puncte din oficiu.Toate subiectele sunt obligatorii.
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Barem de notare
Subiectul I
1
10
5p

2
109
5p

3
838
5p

4
70
5p

5
1476
5p

6
1
5p

7
3006
5p

8
3/4
5p

Subiectul II
1) D = Î x 19 + 8 , 8 < Î ,rezultă Î = 9…………………………………………………………5p
D = 9 x 19 +8 = 179
………………………………………………………………………5p
2) 200 – ( 200 + 20 x n ) : 2 = 2000 : 20 = 100……………………………………………3p
( 200 + 20 x n ) : 2 = 200 – 100 = 100………………………………………………………3p
200 + 20 x n = 100 x 2 = 200…………………………………………………………………2p
n = ( 200 – 200 ) : 2 = 0 : 2 = 0……………………………………………………………….2p
3) a+b+c= ( 80+49+97) : 2 = 113 cărți pe cele trei rafturi
a = 113-97= 16 cărți pe primul raft…………………………………………………………4p
b = 113 – 49 = 64 cărți pe al doilea raft…………………………………………………..3p
c = 113 - 80 = 33 cărți pe al treilea raft…………………………………………………..3p
4) a+b+c = 238 kg cireșe………………………………………………………………………..2p
27+35+38 = 100 kg s-au scos……………………………………………………………..2p
238 – 100 = 138 kg rămase în cele trei lăzi………………………………………..2p
138 : 3 = 46 Kg cireșe s-au scos din fiecare ladă………………………………..1p
46+27=73 kg cireșe ( în prima ladă).....................................................1p
46+35=81 kg cireșe ( a doua ladă).......................................................1p
46+38=84 kg cireșe ( a treia ladă)........................................................1p
5) 40: 2 -10 = 10 probleme rezolvate în prima zi………………………………………….3p
(40 -10 ) : 3 = 10 probleme rezolvate în a doua zi………………………………………3p
( 40 -10 -10 ):4 +4 = 9 probleme rezolvate în a treia zi…………………………………3p
20 - 9 =11 probleme mai are de rezolvat…………………………………………………...1p

Str. Aurelian Nr.2, 500327 Brașov
Telef. 0268/326746, Fax. 0268/333817

lgabv@yahoo.com
www.csantipa.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI
ŞI CERCETĂRII

COLEGIUL DE ȘTIINȚE „GRIGORE ANTIPA” BRAȘOV

Testare clasa a V-a
Limba și literatura română
Iunie 2020
Citește următorul text:
„Cei trei frați amuțiră de uimire. Nu mai auziseră niciodată un animal vorbind. Iepurele își
ascuți urechile, apoi le coborî din nou, vădit iritat:
– Sunteți surzi? „Pe cine CĂUTAȚI?”, v-am întrebat.
– Vrem să vorbim cu unul dintre elfi, răspunse Joe, găsindu-și cu greu cuvintele.
Pe loc, iepurele se aplecă peste gaura vizuinii și strigă:
– Domnule Barbă-Lungă! Domnule Barbă-Lungă, vă caută cineva.
Din străfunduri se auzi un răspuns, apoi unul dintre cei șase elfi se strecură din vizuină, iar
acum îi privea nemișcat pe cei trei copii.
– Imi cer iertare pentru întârziere, zise el. Unul dintre copiii iepurelui a făcut scarlatină, iar eu
eram jos, îl îngrijeam.
– Nu știam că scarlatina se ia la iepuri, se minună Beth.
– Ce-i drept, mai des se ia hermelina, zise domnul Barbă-Lungă. Hermelina prinde mai ușor
decât scarlatina, în ceea ce-i privește pe iepuri.
Zâmbi larg, de parcă ar fi scornit cea mai bună glumă, însă, cum cei trei copii nu știau că
hermelinele sunt niște animăluțe sălbatice care prind iepuri, nu se amuzară defel.
– Vrem să te întrebăm care este drumul spre Copacul Depărtărilor, spuse Beth. Se pare că l-am
uitat. ”
(Enid Blyton, Pădurea fermecată)
SUBIECTUL I (60p.)
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(12 p) Redactează, pe baza textului, răspunsuri pentru următoarele întrebări:
Care este motivul uimirii celor trei frați?
Pe cine doresc ei să întâlnească?
Care este motivul întârzierii elfului?
De ce nu înțeleg copiii gluma lui Barbă-Lungă?
Care este ținta călătoriei celor trei frați?
De ce crezi că este scrisă cu majuscule forma verbală „CĂUTAȚI”?

2. (6p) Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru formele subliniate în text: iritat, ar fi
scornit, nu se amuzară.
3. (6p) Scrie cuvinte / structuri cu sens opus pentru cuvintele / structurile din text: „niciodată”, „cu
greu”, „am uitat”.
4. (8 p) Scrie câte un enunț în care:
a) cuvântul „larg” să fie adjectiv
b) cuvântul „vie” să fie substantiv
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5. (8p) Indică genul și numărul substantivelor subliniate în enunțul: Hermelina este un animăluț
sălbatic care prinde iepuri.
6. (6p) Scrie persoana verbelor subliniate în enunțul: Vrem să te întrebăm care este drumul spre
Copacul Depărtărilor, spuse Beth.
7. (6p) Transcrie enunțul, alegând forma corectă dintre variantele propuse:
a) Nu fii / fi obraznic!
b) Cei doi fii / fiii ai morarului s-au întors acasă.
8. (8 p) Scrie câte un enunț în care să folosești corect formele: s-au / sau, iau / i-au.

SUBIECTUL al II-lea (30 p)
Scrie un text de 100-150 de cuvinte în care să prezinți o întâmplare din Pădurea
fermecată, la care au participat personajele din textul de mai sus.
În redactarea compunerii vei ține cont de următoarele aspecte:
- să ai o succesiune logică a evenimentelor (16p)
- să ai un conținut potrivit tipului de text și cerinței formulate (2p)
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte (2p)
Pentru redactarea compunerii vei primi 10 puncte.
Notă: Din oficiu se acordă 10 puncte
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
SUBIECTUL I (60 p.)
1. Redactarea răspunsurilor – 12 p (2p x6); sugestii de răspuns:
a) Frații sunt uimiți deoarece nu mai auziseră niciodată un animal vorbind.
b) Copiii doresc să întâlnească unul dintre elfi.
c) Elful a întârziat deoarece îngrijea unul dintre copiii iepurelui care se îmbolnăvise de
scarlatină.
d) Copiii nu înțeleg gluma deoarece nu știu ce sunt hermelinele.
e) Copiii doresc să ajungă la Copacul Depărtărilor.
f) Scrierea cu majuscule a formei verbale indică intonația.
2. Scrierea cuvintelor cu sens asemănător pentru formele indicate – 6 p (2p x 3)
(de exemplu: iritat - nervos, ar fi scornit – ar fi inventat, nu se amuzară – nu se
înveseliră
3. Indicarea cuvintelor / structurilor cu sens opus –6 p (2 p x 3)
(de exemplu: niciodată – mereu, cu greu – cu ușurință, am uitat – ne-am adus aminte/
amintit)
4. Formularea enunțurilor în care să fie integrate corect formele indicate – 8 p (4 p x 2)
5. Indicarea genului și a numărului substantivelor – 8 p (2 p + 2p ; 2 p +2 p)
(animăluț – gen neutru, număr singular; iepuri – gen masculin, număr plural)
6. Indicarea persoanei verbelor – 6 p ( 3p x2)
(să te întrebăm – persoana I, spuse – persoana a III-a)
7. Transcrierea corectă a enunțurilor – 6 p (3p + 3p) (Nu fi obraznic!; Ce doi fii ai
morarului s-au întors acasă. )
8. Construirea enunțurilor – 8 p (2 p x 4)
SUBIECTUL al II-lea (30 p)
- conținut (20 de puncte)
- relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor – 16 puncte
- conținutul adecvat tipului de text și cerinței formulate (la întâmplare să participe
personajele menționate și evenimentele să aibă loc în spațiul indicat) – 2 puncte;
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 2 puncte;
- redactare ( 10 puncte) : unitatea compoziției – 1 punct; coerența textului – 1 punct; registrul
de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 1 punct; ortografia – 3 puncte;
punctuația– 2 puncte; așezarea corectă în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct)
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TEST PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
20 IUNIE 2018

Subiectul I (38p)
Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde următoarelor cerinţe:
„Am eu o carte...o carte adevărată. O carte groasă cât toate cărţile tale la un loc şi legată cu piele şi scrisă cu
aur!
Margareta mă priveşte:
– Şi unde-i, mă rog, cartea asta a dumitale?
Când îmi spune Margareta „dumneata”, e semn rău. Răspund:
– În cămara cea veche, după sticlele cu bulion.
Mi-am trădat taina. S-a isprăvit cu lecturile mele...”
(Otilia Cazimir, Cartea cu visuri)

1. Găseşte termeni cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din text: „carte”, ”adevărată”, ”s-a isprăvit”.

(6p)

2. Indică termeni care au înțeles opus cu următoarele cuvinte din text: „groasă”, „veche”, „rău”.

(6p)

3. Menţionează, într-un enunţ, care este „taina” personajului.

(6p)

4. Precizează ce părţi de vorbire sunt cuvintele subliniate în text.

(10p)

5. Formulează câte un enunţ cu fiecare dintre ortogramele: sa; s-a.

(6p)

6. Transcrie un cuvânt cu funcție sintactică de subiect, respectiv unul cu funcție sintactică de predicat.

(4p)

SUBIECTUL II (22p)
1. Alcătuiește câte două enunțuri în care cuvintele ”nouă” și ”vin” să fie părți de vorbire diferite; precizează aceste

(12p)

valori.
2. Rescrie următorul text, corectând greșelile de ortografie și punctuație:

(10p)

tată a venit vremea sămi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere auzind aceasta împăratul s-a întristat foarte și ia zis
bine fiule, pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemaiauzit
(Petre Ispirescu, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte)
SUBIECTUL III (30p)
Alege unul dintre următoarele proverbe și povestește, în 100-150 de cuvinte o întâmplare (reală sau imaginară) care să-l
ilustreze:
a) Nu judeca o carte după copertă.
b) Ai carte, ai parte.
c) Cartea e o comoară neprețuită.

Notă : Se acordă 10 puncte din oficiu.Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp total de lucru (Limba și literatura română + matemtaică): 90 minute

(30p)

MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

COLEGIUL DE ŞTIINŢE „GRIGORE ANTIPA”
BRAŞOV

TEST PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
MATEMATICĂ
20 IUNIE 2018
SUBIECTUL I (20 p) Pe foaia de concurs scrieţi litera corespunzătoare rezultatului corect :
1. Rezultatul calculului
este egal cu:
A.1626
B.2384
2. Suma dintre câtul și restul împărțirii lui 2018 la 8 este:
A.260;
B.253;

C.1606

D.1676

(5p)

C.252;

D. 254.

(5p)

3. Fie şirul de numere: 0, 2, 6, 12, 20, 30,....... . Al șaptelea termen este egal cu:
A.41
B.42
C.40
D.38
4. Câte dreptunghiuri sunt în figura alăturată?

A. 8

B.9

C.5

D.4

(5p)

(5p)

SUBIECTUL II (20 p) : Pe foaia de concurs scrieţi numai rezultatele :
1. Numărul mai mare cu 205 decât 4105 este ......

(5p)

2. Secolul este un interval de timp format din …………….ani.

(5p)

3. Latura pătratului cu perimetrul 240 cm este de.......cm.

(5p)

4. Dintr-un bidon de 10 litri pot umple …………………..sticle de 500 ml de apă.

(5p)

SUBIECTUL III (50 p): Pe foaia de concurs scrieţi rezolvările complete :
1. Calculaţi: [(354+892:2):100+198:9]∙ 97-394=

(10p)

2. Perimetrul unui dreptunghi este de 148 m. Să se determine perimetrul dreptunghiului care se obține

(10p)

dacă mărim lungimea cu 3 m și lățimea cu 2 m.
3. În trei coșuri sunt 48 kg mere. Câte kg sunt în fiecare coș dacă în primul coș avem exact jumătate din

(10p)

cantitatea aflată în al doilea coș, iar în al doilea și al treilea coș sunt împreună 40 kg?
4. În timp ce Dan rezolvă 3 probleme de matematică, Ioana rezolvă 5 probleme, iar Costin 4 probleme.

(10p)

Impreună au rezolvat 84 de probleme. Câte probleme a rezolvat fiecare copil?
5. Suma a 3 numere consecutive impare este 651. Aflați numerele.

Notă : Se acordă 10 puncte din oficiu.Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp total de lucru (Limba și literatura română + matemtaică): 90 minute

(10p)

