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Admitere 2015 

Testde evaluare a cunoștințelor 

Limba și literatura română 

MODEL  
I. Se dă textul: 
 

„O, vreau să joc, cum niciodată n-am jucat! 

Să nu se simtă Dumnezeu  

în mine 

un rob în temniţă –încătuşat.” (L. Blaga, Vreau să joc) 

Se cere: 

1. Identificaţi două cuvinte compuse.......................................... .................2 p. 

2. Indicaţi câte un sinonim pentru cuvintele rob şi temniţă........ .................2 p. 

3. Precizaţi la ce persoană sunt verbele din primul vers.............................. 2 p. 

4. Daţi exemple de două cuvinte din familia lexicală a verbului a simţi..... 2p.  

5. Enunţaţi două argumente pentru apartenenţa textului la genul liric........ 2 p. 

 

I. Punctaj: 2 p. x 5 = 10 p. 

II. Alegeți varianta corectă:  
ciocolate / ciocolăți 

sore / surori 

cojile ouălelor / cojile ouălor 

cheile mașinii / cheile mașinei 

musafiri proaspeți sosiți / musafiri proaspăt sosiți 

rochie roză / rochie roz 

ochi albaștri / ochi albaștrii 

ora doisprezece / ora douăsprezece 

a cincia roată / a cincea roată 

Sora s-a sa măritat. / Sora sa s-a măritat. 

să vii / să vi 

fuse-se / fusese 

tu intrii / tu intri 

Pleci or rămâi? / Pleci ori rămâi? 

A fost o dată ca niciodată.../ A fost odată ca niciodată... 

de asemenea / deasemenea 

examen oral / examen orar 

originar din Africa / original din Africa 

problemă stringentă / problemă astringentă 

virtuos al pianului / virtuoz al pianului 

Punctaj: 1 p. x 20 = 20 p. 

Total puncte: 10 p. (I) + 20 p. (II) = 30 p. 
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Baremşi notare 

I. Barem: un răspuns corect x 2puncte. 

1. Niciodată, încătușat. 

2. Sclav, închisoare. 

3. Persoana I singular. 

4. Simțitor, simțire. 

5. Textul este organizat în strofă și versuri; textul are rimă. 

 

II. Barem: un răspuns corect x 1 punct. 

 

6. ciocolate 

7. surori 

8. cojile ouălor 

9. cheile maşinii 

10. musafiri proaspăt sosiţi 

11. rochie roz 

12. ochi albaştri 

13. ora douăsprezece 

14. a cincea roată 

15. Sora sa s-a măritat 

16. să vii 

17. fusese 

18. tu intri 

19. Pleci ori rămâi? 

20. A fost odată ca niciodată... 

21. de asemenea 

22. examen oral 

23. originar din Africa 

24. problemă stringentă 

25. virtuoz al pianului 

 

Notare 

0 –4puncte,nota 4 

5 –7puncte,nota 5 

7 –10puncte,nota 6 

11 –14 puncte,nota 7 

15 –19 puncte,nota 8 

20 -24 puncte,nota 9 

25 –30 puncte,nota 10 


