
Limba și literatura română – testarea cunoștințelor pentru clasa a V-a 
Citește cu atenție textul următor și rezolvă cerințele: 

 „La vremea aceea Ove nu știa, de bună seamă, dar avea să își petreacă atât de multe sferturi de 
ceas din viață așteptând-o, că taică-su s-ar fi uitat cruciș de-ar fi aflat vreodată. Când, în sfârșit, Sonja și-a 
făcut apariția, într-o rochie înflorată și un pulover atât de roșu că l-a făcut pe Ove să-și mute greutatea 
de pe un picior pe celălalt, s-a hotărât că nu avea prea mare însemnătate că întârziase. 

Vânzătoarea de la florărie îl întrebase „ce dorește". Iar el o pusese la punct că nu se întreabă 
așa, la naiba, că doar ea vinde verdețurile, iar el le cumpăra și nu invers, nu? Femeia păruse ușor 
deranjată, dar îl mai întrebase, totuși, dacă destinatara florilor are o culoare preferată. „Roz", 
răspunsese Ove sigur pe el. Nu că ar fi avut habar care era, de fapt, culoarea ei favorită. 
  Și acum era acolo, în fața lui, cu pulovărul ei roșu, strângând fericită la piept florile de la el și 
făcând restul lumii să pară zugrăvită în nuanțe de gri. 
    — Sunt fantastic de frumoase, a zâmbit ea, cu o candoare care l-a făcut pe Ove să-și pironească 
privirea în pământ și să lovească stingherit pietricele cu bombeul pantofului. 
     Lui Ove nu-i plăceau restaurantele. Nu înțelesese niciodată de ce să mănânce în oraș, pe o 
grămadă de bani, când putea să mănânce acasă (…). În fine, una peste alta, se gândea că, dacă tot 
mâncase înainte, își putea permite să o lase pe ea să comande orice din meniu, iar el ar putea lua cel mai 
ieftin fel. Și, dacă-l întreba ceva, măcar n-o să aibă gura plină cu mâncare când răspunde. I se părea un 
plan bun. 
     Când ea a comandat, chelnerul i-a zâmbit binevoitor. Ove știa prea bine ce gândeau, și chelnerul 
și ceilalți meseni. Că nu-i de nasul ei, asta gândeau toți. Iar Ove s-a simțit foarte prost din cauza asta. Mai 
mult din cauza faptului că și el era de aceeași părere. 
     Sonja i-a povestit cu entuziasm despre studiile ei, despre cărtile pe care le citise și filmele pe 
care le văzuse. Și, când se uita la el, Ove simțea, pentru întâia oară, că era singurul bărbat de pe lume. În 
cele din urmă, și-a dat seama că, dacă-i cinstit, cinstit trebuia să fie. Nu putea să stea acolo și s-o mintă 
în față. Așa că și-a dres glasul, și-a luat inima în dinți și i-a spus pe loc adevărul. Că nu era înrolat în 
armată, ci era un simplu om de serviciu pe trenurile de noapte, cu o inimă bolnavă, care o mințise fără 
niciun motiv, doar pentru că îi plăcea foarte mult să meargă cu trenul cu ea. Pentru Ove era de la sine 
înțeles că asta avea să fie prima și ultima cină împreună, că doar nu o să mai stea ea la masă cu un 
trădător. Așa că, după ce a terminat de rostit adevărul, a pus șervetul pe masă, și-a scos portofelul să 
plătească și s-a ridicat să plece." (Fragment din romanul "Un bărbat pe nume Ove" de Fredrik Backman) 
 
1. Scrie ideea principală corespunzătoare primului alineat. (5 puncte) 
2. Alcătuiește două enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului picior. (5 puncte) 
3. Scrie cuvinte cu sensuri asemănătoare pentru următorii termeni: vreme, însemnătate, părere, 

singurul,să plătească. (5 puncte) 
4. Desparte în silabe următoarele cuvinte: petreacă,verdețurile, zugrăvită, ieftin, împreună. (5 puncte) 
5. Transcrie un subiect și un predicat din fragmentul: Sonja i-a povestit cu entuziasm despre studiile ei, 

despre cărtile pe care le citise și filmele pe care le văzuse. (6 puncte) 
6. Analizează predicatele din enunțul: Când ea a comandat, chelnerul i-a zâmbit binevoitor. (6 puncte) 
7. Integrează în enunțuri următoarele forme: sar, s-ar, var, v-ar. (8 puncte) 
8. Construiește un enunț după următoarea structură: Substantiv + adjectiv + verb + substantiv + 

adjectiv (10 puncte) 
9. Precizează partea de vorbire a cuvintelor evidențiate din enunțul: “Și, când se uita la el, Ove simțea, 

pentru întâia oară, că era singurul bărbat de pe lume.” (10 puncte) 
10. Realizează un text de minimum 15 rânduri în care să continui narațiunea de mai sus, păstrând 

personajele. (30 de puncte)                                                                        Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 


