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Limba română 

 

Test de antrenament 1 – clasa a V – a  

Barem 

 

1. Din mediul acvatic numele a două specii de plante  ar fi: nuferi și alge, iar din basme: zâne, 

căprioare, ciute, păduri.                                                                    4 X 0,25p =1p

         

2. Sinonime posibile: 
bătrâne = secular, vechi 

locuit = populat 

clară = limpede 

țărmuri =maluri 

4 X 0,25p =1 p 

3. Antonime posibile: 
zâne ≠ cotoroanțe, babe 

deasă ≠ rară 

lumina ≠ întunericul 

clară  ≠ tulbure 

4 X 0,25p =1 p 

4. Omofone posibile: 

c-ar/car: Am văzut un car cu boi. 

care/c-are: Știu c-are bomboane la el. 

mai/m-ai: M-ai certat. 

vii/vi-i: Vi-i dat să munciți. 

4 X 0,25p =1 p 

5. Omonime posibile: 

inima: Inima bate cu putere. 

bătrâne: S-au întâlnit niște bătrâne aici. 

ar: Am mai cumpărat un ar de pământ. 

lac: Am dat cu lac parchetul. 

care: Pe stradă trec niște care. 

i: I-am văzut. 

mai: În luna mai sunt multe flori. 

bine: Binele cu bine se răsplătește. 

vii: Strugurii se coc în vii. 

o: Am văzut-o la școală. 

4 X 0,25p =1 p 

6. Părți de vorbire: 

inima / pădurilor / basmele.... = substantive 

bătrâne / mândru / plin...... = adjective 

te = pronume 

spun / ar fi / tac / i / se strânge = verbe 

4 X 0,25p =1 p 

7. Zânele locuiesc în lac. 

Adâncimile pădurii atrag ciutele. 

Zânele sunt transmise de basme. 

Botul ars de sete este al căprioarelor.                                                             4 X 0,25p =1 p 



8. Verbe transformate în adjective ar fi: locuit / presărat / catifelat / atrase / ars 

1 p 

9. Din strofa a patra înțeleg că bolta cerului se reflectă în apa lacului într-o noapte senină. Brazii 

atinși de vânt se mișcă și ei în oglinda apei încât furat de priveliște ai sentimentul că u itându-te 

în lac, te uiți de fapt la cer. 

 

Text coerent, fără greșeli.                             1p 

 

Fiecare greșeală, de orice tip se penalizează cu 0,10 puncte.  

 

Se acordă 1 punct din oficu. 

 

 

 

 


