
Admitere clasa a V-a 

 

 

Se dă textul: 

 

Un neguțător din cetatea Florența, din Italia, mergea în țara lui cu multe 

lucruri scumpe și cu o mare sumă de bani. El trebuia să treacă prin Târgoviște 

pentru că acolo era scaunul domniei. 

Cum ajunse la Târgoviște, se duse drept la Țepeș cu un dar bogat și îi zise: 

-Măria-ta, ursita m-a adus să trec cu avutul meu prin țara pe care o 

stăpânești. Te rog a-mi da câțiva slujitori ca să-mi fie de pază până voi pleca. 

Vodă, iute ca focul cum era el, încruntă sprâncenele când auzi cererea ce i se 

făcuse și zise: 

-Ține-ți darul, creștine! Eu îți poruncesc să-ți duci avutul pe oricare din 

ulițe, la orice răspântie ce ți se va părea mai singuratică și mai dosnică și acolo 

să-l lași până dimineață, fără paznic! Și de ți se va întâmpla vreo pagubă, eu 

sunt răspunzător. 

Florentinul, cu inima înghețată de frică, se supuse poruncii. 

      (Petre Ispirescu, Neguțătorul florentin) 

Cerințe: 

1 Alege răspunsul corect: 

Acțiunea textului se petrece: 

a) în cetatea Florența din Italia 

b) în cetatea de scaun Târgoviște 

c) într-o uliță pustie și singuratică 

Personajele întâmplării sunt: 

a) Vlad Țepeș și paznicul 

b) neguțătorul și un creștin 

c) neguțătorul și domnitorul Vlad Țepeș 

Domnitorul Vlad Țepeș este prezentat în text ca fiind: 

a) neospitalier 

b) violent 

c) aspru       (5x0,3=1,5p) 



2 Transcrie pe foaia de examen doar litera corespunzătoare fiecărui enunț (a, b, 

c, d, e, f) și în dreptul ei scrie A pentru adevărat și F pentru fals în funcție de 

valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri:     

a) Negustorul venea din Italia cu multe lucruri scumpe și cu o mare sumă de 

bani. 

b) Târgoviște era cetatea de scaun unde domnea Țepeș-Vodă. 

c) Autorul textului este Negustorul Florentin. 

d) Vodă se temea de hoț și l-a îndemnat să-și păzească averea. 

e) Negustorul i-a plătit lui Țepeș o sumă de bani pentru că a trecut prin țara lui. 

f) Domnitorul s-a mâniat deoarece negustorul ni i-a adus nici un dar.   

(5x0,3=1,5p) 

3 Imaginează-ți o continuare a povestirii în 8-10 rânduri.  (2p) 

4 Scrie ideea principală din textul de mai sus, în 2-3 rânduri.  (1p) 

5 Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul mare să aibă înțelesuri diferite. 

(0,7p) 

6 Se dă propoziția: 

Omul înalt era negustor din Florența. 

 Identifică subiectul și predicatul.   (2x0,35=0,7p) 

7 Alcătuiește o propoziție după schema: 

C  +  A  +  P  +  S  + A  + A 

s      s        v      s     a      a     (6x0,3=1,8p)  

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

SUCCES!  


