
MODEL  DE  SUBIECT  PENTRU  TESTARE – clasa a Va  

Anul şcolar 2016-2017 

 Pentru fiecare disciplină (română/matematică) se acordă 45 de puncte. Din oficiu se 

acordă 10 puncte. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 90 minute. 

 

Limba   și  literatura  română 

 

Se dă textul: 

 

Făt-Frumos se sui-n luntre şi, vâslind, ajunse până la scările de marmură ale palatului. Pătruns 

acolo, el văzu în boltele scărilor candelabre cu sute de braţe, şi-n fiecare braţ ardea câte o stea de foc. 

Pătrunse în sală. Sala era înaltă, susţinută de stâlpi şi de arcuri, toate de aur, iar în mijlocul ei stătea o 

mândră masă, acoperită cu alb, talgerele toate săpate din câte-un singur mărgăritar mare; iar boierii ce 

şedeau la masă în haine aurite, pe scaune de catifea roşie, erau frumoşi ca zilele tinereţii şi voioşi ca 

horele. Dar mai ales unul dintre ei, cu fruntea-ntr-un cerc de aur bătut cu diamante şi cu hainele 

strălucite, era frumos ca luna unei nopţi de vară. Dar mai mândru era Făt-Frumos. 

(Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă) 

Subiectul I 

1. Extrage, din primul enunț, toate substantivele.- 5 puncte 
2. Stabilește partea de vorbire a cuvântului subliniat din secvența: Dar mai mândru era Făt-

Frumos și construiește un enunț în care să fie altă parte de vorbire. -5 puncte 
3. Numește tipul de propoziție din Pătrunse în sală, stabilind și felul părților de propoziție. – 7,5 

puncte 
4. Identifică subiectul și predicatul din structura: iar în mijlocul ei stătea o mândră masă....5 

puncte 
5. Numește un atribut  din text și stabilește partea de vorbire prin care se exprimă. -5 puncte 

Subiectul II 

Realizează o compunere, în care să realizezi o descriere  a lui Făt-Frumos. (7-8 rânduri)- 17,5 puncte 

 

 

 

 

 

 

 



Matematică  

I. (10p) Pentru exerciţiile 1-4 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

1. Numărul natural 243651 are cifra miilor : 

    2                                       3                                             4                                     5 

2. Diferenţa numerelor naturale 18 şi 3 este egală cu: 

    21                                     15                                           6                                     54 

3. Cel  mai  mare  număr natural format din trei cifre pare diferite este: 

    888                                  864                                         987                                 999 

4. Fracția ordinară carereprezintă partea colorată în desenul alăturat                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

II. (15p) Pentru exerciţiile 5-9 completaţi răspunsul corespunzător: 

5. Dintre  numerele 110  şi 101  mai  mic  este ……….. 

6.  Rezultatul calculului 100 + 14 : 2  este  egal  cu: 

7. Câtul  împărţirii  lui  43  la  3  este  egal  cu …….. 

8. Produsul dintre cel mai mic număr de două cifre şi cel mai mare număr de două cifre diferite este 
……. 

9.  Valoarea lui x pentru care egalitatea x + 5 = 15 este adevarată, este  ... 

10. Numărul mai mare cu 205 decât 3405 este ... 

III. (20p) Pentru  exerciţiile 9-12 scrieţi rezolvările complete: 

11. Efectuaţi: 

a) 2539 + 738 - 82         b) 525 : 7            c) (8 + 16 : 2) : 4 - 1             d)    245:251019:81   

12. În trei depozite se află la un loc 811kg de portocale. După ce din primul depozit s-au vândut 56 kg, 
din al doilea s-au vândut 75kg, iar din al treilea 80kg, în cele trei depozite au rămas cantități 
egale.Câte kilograme de portocale au fost la început în fiecare depozit? 

13.Care sunt următoarele două numere care urmează în şirul: 0;  2;  6;  12;  20;  30;  42.  

      Argumentaţi răspunsul dat! 

14. Determinați: a) cel mai mic număr natural scris cu cinci cifre diferite care are suma cifrelor 20 

                           b) cel mai mare număr natural scris cu cinci cifre care are suma cifrelor 32. 

     



Barem de corectare la limba și literatura română: 

Subiectul I 

1. Extragerea substantivelor: Făt-Frumos, luntre, scările, marmură, palatului. 1 punct pentru 

fiecare substantiv extras. 1p x 5= 5p 

2. Sabilirea parții de vorbire- verb (copulativ)- 3,5 puncte și construirea unei propoziții cu altă 

valoare și numirea acesteia, de exemplu substantiv- 3,5 puncte (1 punct construcția 

propoziției și 2,5 puncte numirea părții de propoziție) 

3. Numirea tipului de propoziție- dezvoltată- 2,5 puncte și stabilirea părților de propoziție: 

predicat verbal- 2,5 puncte; complement- 2,5 puncte 

4. Identificarea subiectului o masă- 2,5 puncte; a predicatului stătea- 2,5 puncte 

5. Numirea/Identificarea unui atribut – 2,5 puncte și stabilirea părții de vorbire prin care se 

exprimă- 2,5 puncte 

 

Subiectul  II 

 Se acordă 7,5 puncte pentru redactare: 1 punct – respectarea numărului de rânduri; 2,5 puncte- 

respectarea normelor de ortografie și de punctuație; 4 puncte- limbaj expresiv și originalitate. 

Se acordă 10 puncte pentru conținut: câte 3 puncte pentru respectarea secvențelor unei compuneri 

descriptive: început- cuprins- încheiere (3x 3p= 9 p); 1 punct pentru coerența/ unitatea între părțile 

componente. 

 

 

 

 

 

  



Barem de corectare și notare - matematică 

Partea I:    

Nr item I.1 I.2 I.3 I.4 
Răspuns 3 15 864  

 
 

Punctaj 2,5p 2,5p 2,5p 2,5p 

Partea a II-a: 

Nr item II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 

Răspuns  
101 

 
107 

 
14 

 
980 

 
10 

 
3610 

Punctaj 2,5p 2,5p 2,5p 2,5p 2,5p 2,5p 
 

Partea a III-a: 

 Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă 

punctajul maxim corespunzător 

 Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru 

rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. 

 

11.a) 

 

2539 + 738 = 3277 

3277 – 82 = 3195 

 

1p 

1p 

  b) 525:7 = 

45 
1,5p 

0,5p 

   c) 
(8 +8) : 4 – 1= 

= 16 : 4 – 1= 

= 3 

 

1p 

0,5p 

0,5p 

   d) (10 ∙ 10 +25) : 5 – 24= 

= 125 : 5 – 24= 

= 1 

1p 

0,5p 

0,5p 

 

12. 

Cantitatea de portocale vândută din cele trei depozite 56 + 75 + 80 = 211 

Cantitatea de portocale rămasă în fiecare depozit (811 – 211) : 3 = 200 

Cantitatea de portocale aflata la început în fiecare depozit 200 + 56 = 256 

                                                                                             200 + 75 = 275 

                                                                                             200 + 80 = 280 

1,5p 

1p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

13. 

 

Să observe că t1= 0 ∙ 1; t2= 1∙2; t3= 2∙3;… 
Să deducă regula de formare a șirului (print-o explicație, sau formula tn=(n- 1)n 
56 și 72 

2p 

1p 

1p 

 

14.a) 

Să observe că cifra zecilor de mii este 1, a miilor 0, a sutelor următoarea cifră rămasă cea 

mai mică este 2 

1 + 0 +2 = 3 

Suma ultimilor două cifre este 20 – 3 = 17,deci cifra zecilor este 8 iar cifra unităților 9 

Numărul cerut este 10289 

0,5p 

 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

    b) 

 

Se folosește cifra cea mai mare 9 de cel mult 3 ori 

Suma ultimilor două cifre 32 – 27 =5 și cum nu pot fi identice, avem numărul 99950 
1p 

1p 

 


