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ARGUMENT 

Lucrarea de față a fost concepută ca auxiliar al manualului de limbă și literatură  română 

pentru elevii clasei a VI-a, pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor de înțelegere a unui text 

literar sau nonliterar, de morfologie și sintaxă a propoziției și frazei, fiind un instrument util pentru 

studiul individual sau la clasă. Ea a fost elaborată în conformitate cu Programa școlară revizuită și 

aprobată de Ministerul Educației Naționale. 

Lucrarea este structurată în cinci părți, după cum urmează: În lumea poveştilor,                   

Jocul copilăriei, Pictură în cuvinte, Popasuri cu tâlc, Fereastră către lume - capitole 

corespunzătoare domeniilor de învățare specifice clasei a VI-a. 

Exercițiile sunt variate ca grad de dificultate și au menirea de a asigura elevilor 

aprofundarea cunoștințelor și aplicarea lor. Am folosit ca suport atât texte literare cât și nonliterare, 

cunoscute sau mai puțin cunoscute. La sfârșitul fiecărei părți, care cuprinde câte cinci fișe de lucru, 

câte o fişă despre interculturalitate, am conceput câte un test sumativ, care să verifice cunoștințele 

dobândite de către elevi.    

Pentru a veni în ajutorul cadrelor didactice, am elaborat și 2 teste inițiale, dar și 2 modele 

de lucrări semestriale care au bareme de rezolvare la finalul auxiliarului. 

Dumneavoastră, dragi colegi, veți avea posibilitatea de a organiza învățarea  după criterii 

proprii, adaptate particularităților fiecărui elev. Structura sarcinilor de lucru, de la simplu la 

complex, varietatea itemilor utilizați,  modelele de rezolvare oferite reprezintă căi sigure în 

demersul profesorului de limbă și literatură română de a oferi șanse de învățare tuturor elevilor. 

MOTIVE PENTRU CARE VĂ RECOMANDĂM AUXILIARUL NOSTRU: 

 este conceput într-o manieră integrată, oferind un real sprijin în învățarea, exersarea și 

evaluarea cunoștințelor elevilor; 

 are o grafică atractivă, adecvată vârstei lor;  

 pune la dispoziție un set variat de exerciții: simple, cu grad mediu sau ridicat de dificultate; 

 respectă noua abordare psihopedagogică; 

 este adaptat nevoilor școlare. 
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TEST INIŢIAL 1 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

    Se dă textul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

1. Adina Popescu a finalizat cursurile de: 

a) Reporter şi jurnalist. 

b) Regie de Film. 

c) Redactor. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este     . 
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2. Cartea care i-a adus succesul se numeşte: 

a) Doar un zbor în jurul lumii. 

b) Povestiri de pe Calea Moşilor. 

c) O istorie secretă a Ţării Vampirilor. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este               . 

 

3. Scrierea de debut a fost publicată în anul: 

a) 1978. 

b) 1999. 

c) 1980. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este              . 

 

4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea 

acestuia, bazându-te pe informațiile din text. 6 puncte 

Enunţ Corect Incorect  

a) În trilogia O istorie secretă a Ţării Vampirilor 

autoarea a scris despre bone, gunoieri, pescari. 

  

b) Adina Popescu coordonează revista      

Ordinul Povestitorilor. 

  

c) Maşina timpului, despre care a scris autoarea în 

operele sale, a fost descoperită în 1980. 

  

 

5. Explică, în 50 – 80 de cuvinte, ce înţelegi prin cuvintele literatura pentru copii. Care crezi că 

sunt ingredientele necesare pentru o carte reuşită? 6 puncte  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

https://www.editura-arthur.ro/index.php?urlpag=search&term=o+istorie+secreta+a+tarii+vampirilor
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

    Se dă textul: 

 

Andrei Crăciun: Cine e până la urmă Adina Popescu? Ce este ea? Cum v-ați descrie? 

Adina Popescu: E oarecum amuzant, pentru că din păcate sau din fericire, am mai multe profesii 

sau meserii sau job-uri sau cum vrei s-o iei, în paralel, toate în domenii hai să le zicem creative.  Oi 

fi scriitoare? Da, am câteva cărți publicate. […] Nu trăiesc din scris și mai degrabă din ocupațiile 

colaterale scrisului, ca mulți alții de altfel. Fac ateliere de scriere creativă cu adulți și cu copii, dar 

nu mă pot numi profesoară, nici măcar mentor. Și, în plus, mai fac și filme documentare. […] Am 

terminat Regie de film, dar nu mă consider regizoare.  

                                                                   (https://www.editura-arthur.ro/info/autor/popescu-adina) 

Scrie, în caseta fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

1. Există câte o semivocală în fiecare cuvânt din seria: 

a) oarecum, creativă. 

b) vrei, scrisului. 

c) scrisului, descrie. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este     . 

2. Sunt articulate cu articol hotărât substantivele din seria: 

a) copii, meserii. 

b) fericire, scrisului. 

c) scrisului, ocupaţiile. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este     . 

3. Substantivele domenii, mentor, ateliere sunt, în ordine, la genul. 

a) neutru, masculin, neutru. 

b) masculin, masculin, neutru. 

c) neutru, masculin, feminin. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este     . 

 

https://www.editura-arthur.ro/index.php?urlpag=search&term=o+istorie+secreta+a+tarii+vampirilor
https://www.editura-arthur.ro/index.php?urlpag=search&term=o+istorie+secreta+a+tarii+vampirilor
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4. Completează spaţiile libere. 6 puncte 

Verbele subliniate, din enunţul Am terminat Regie de film, dar nu mă consider regizoare., sunt 

în ordine, la timpul ……………………………….. şi ……………………………… .  

 

5. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect. 6 puncte 

În enunţurile Fac ateliere de scriere creativă cu adulți și cu copii, ... Și, în plus, mai fac și filme 

documentare…, cuvintele subliniate sunt în ordine:  

a) un atribut exprimat prin substantiv comun, un predicat exprimat prin verb şi un atribut 

exprimat prin substantiv. 

b) un subiect exprimat prin substantiv, un predicat exprimat prin verb, un atribut exprimat prin 

adjectiv. 

c) un atribut exprimat prin substantiv, un predicat exprimat prin verb, un atribut exprimat prin 

adjectiv. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este         . 

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

    Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

A fost odată un băiețel pe nume Anton. […] Îl enerva atunci când Clara, sora lui mai mare, se 

închidea la ea în cameră ca să citească, să deseneze sau să asculte muzică. În ultima vreme, Clara 

făcea asta din ce în ce mai des, ceea ce însemna că avea tot mai puțin timp să se joace cu el. Anton 

nu avea niciun chef să se joace singur. Singurătatea îl enerva și-l plictisea. Și, atunci când se 

enerva și se plictisea, Anton începea să arunce cu vorbe urâte, să țipe și să dea cu pumnii în ușa 

surorii sale. De cealaltă parte a ușii închise, ea îi striga să plece și s-o lase odată-n pace. Iar asta 

îl enerva și mai tare. […] 

Ușa crescuse în mod inexplicabil, devenind una imensă, ca de fortăreață medievală, ferecată 

cu mii și mii de lacăte și lanțuri grele. O ușă de nepătruns, pe care Anton își dorea din tot sufletul 

s-o dărâme, s-o facă bucăți. […] 
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Își luă avânt și se repezi spre ea cu toată puterea. Se aștepta la o izbitură groaznică, dar, când 

colo, simți că trece printr-un soi de ceață densă și moale. (…) Când se trezi și privi în jur, nu 

recunoscu nimic. Nu se afla în camera Clarei, ci într-un loc necunoscut. Un oraș nou și ciudat se 

întindea în jurul lui. 

   (Adina Rosetti şi Livia Coloji, Aiurea-n tramvai – Aventurile lui Anton în 

Ţara Cuvintelor Anapoda) 

 

 

Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să relatezi o aventură a lui Anton în acest oraş 

nou şi ciudat în care a ajuns.  

În redactarea compunerii vei avea în vedere: 

 să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 4 puncte 

 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 6 puncte 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei tipului de text şi cerinţei formulate; 6 puncte  

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 4 puncte 

 

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  

 conținutul compunerii – 20 de puncte;  

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; 

claritatea exprimării ideilor – 2 puncte);  

 redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea 

normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 de 

cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
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........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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TEST INIŢIAL 2 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

      Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele întrebări: 

 Era o noapte întunecată şi furtunoasă. 

 În dormitorul ei de la mansardă, înfofolită într-o pătură veche, făcută din petice colorate 

cusute între ele, Margaret Murphy stătea pe marginea patului şi se uita la copacii care se 

încovoiau sub biciul nemilos al vântului. Dincolo de copaci, norii goneau pe cerul nopţii. Din 

când în când, frânturi de lună răzbăteau printre ei, aruncând pe pământ umbre fantomatice, 

prinse într-un dans nebunesc. 

 Casa se cutremura. 

 Înfăşurată în pătură, Meg tremura şi ea.  

 De obicei nu-i era frică de vremea rea. „Nu-i vorba doar de vreme", îşi zise ea. „Vremea 

doar a pus capac la toate. Mie mi-a pus capac. Vremea i-a pus capac lui Meg Murphy, care face 

totul anapoda..." 

 Școala... Totul era aiurea la şcoală. Ajunsese printre ultimii din clasă. În dimineaţa 

aceea, unul dintre profesorii ei o dojenise: 

- Serios, Meg, nu pricep cum un copil cu părinţi eminenți, ca ai tăi, poate avea note atât 

de proaste! Dacă nu reuşești să le îndrepţi un pic, va trebui să te las corigentă. 

 În pauza de prânz, se luase la harţă, încercând să uite vorbele profesorului, dar o colegă i-o 

trântise verde în față: 

- Poate nu te-ai prins, da' s-a terminat primara! Ce-ai de te porți ca o pitică de clasa întâi? 

 Iar în drum spre casă un coleg spusese ceva despre „frăţiorul ăla idiot" al ei. Lui Meg atâta 

îi trebuise să audă: aruncase manualele cât colo pe marginea drumului şi tăbărâse pe  

băiat. Ajunsese acasă cu bluza ruptă şi cu un ochi învineţit. 

 Sandy şi Dennys, fraţii ei gemeni, care aveau zece ani, se întorseseră de la şcoală cu vreo oră 

înaintea ei. Când o văzură în ce hal era, îi spuseră scârbiţi: 
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- Ce-ar fi să laşi bătaia în grija noastră? 

  (Madeleine L’Engle, O buclă în timp) 

Înţelegerea textului literar  

1. Scrie litera A (dacă afirmația este adevărată) sau F (dacă este falsă). 

6 puncte 

a. Meg stătea întinsă în pat și privea copacii care se clătinau în bătaia vântului. 

b. Camera ei se afla la ultimul nivel al casei. 

c. Ea este o elevă cu rezultate frumoase la învățătură și purtare. 

d. Are frați gemeni mai mici decât ea. 

e. Meg nu permite nimănui să-i vorbească frații de rău.  

f. Sandy şi Dennys s-au întors de la școală când Meg era deja acasă. 

 

2. Menționează, din fragmentul dat, un reper temporal și unul spațial. 6 puncte 

 

 

3. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului subliniat. Alcătuiește un enunț 

în care cuvântul să aibă alt înțeles. 6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identifică, din fragmentul dat:  6 puncte 

 

 

 

                                    o personificare                                                  o comparație 

 

A SE CUTREMURÁ mă cutrémur intranz. 1) A se zgudui sub acțiunea unui 

cutremur. 2) A se mișca ușor dintr-o parte în alta; a se clătina; a se legăna. 3) fig. 

(despre persoane) A fi cuprins de fiori; a se speria tare; a se înfiora; a se 

înspăimânta. /<lat. contremulare 

 

......................

......................

..................... 
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5. Michel și Ivan, colegi de clasă cu Meg, au fost martori la bătaia dintre colegii lor. 6 puncte 

  

 

 

 

 

Redactează un  text, de 50 – 70 de cuvinte, care să susțină unul dintre  punctele de vedere de mai 

sus, valorificând fragmentul din  O buclă în timp. 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Încercuieşte răspunsul corect. 

1. Numărul de sunete este egal cu numărul de litere în seria: 6 puncte 

a) veche, petice; 

b) copacii, corigentă; 

c) marginea, cerul.  

2. În secvența  se uita la copacii care se încovoiau sub biciul nemilos al vântului. sunt:          

a) două verbe, trei substantive, un adjectiv; 

b) un verb, trei substantive, un adjectiv; 

c) două verbe, trei substantive, două adjective. 6 puncte 

3. Verbe la modul indicativ, timp imperfect, sunt în seria:  

a) stătea, se încovoia; 

b) tremurau, spuseră; 

c) se uita, se întorseseră. 6 puncte 

Michael: Nici eu nu aș permite 

nimănui să-l vorbească de rău pe 

fratele meu! 

Ivan: Meg ar fi trebuit să lase în 

seama fraților ei bătaia! 
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4. Substantivele subliniate, sunt în ordine, de genul: Dincolo de copaci, norii goneau pe cerul 

nopţii.  

a) neutru, masculin, masculin, feminin; 

b) masculin, masculin, neutru, feminin; 

c) masculin, masculin, masculin, feminin. 6 puncte 

5. În secvența norii goneau pe cerul nopţii există:  

a) un subiect, exprimat prin substantiv comun; un predicat, exprimat prin verb la imperfect; un 

atribut, exprimat prin adjectiv; 

b) un subiect, exprimat prin substantiv comun; un predicat, exprimat prin verb la perfect 

compus; un atribut, exprimat prin substantiv comun; 

c) un subiect, exprimat prin substantiv comun; un predicat, exprimat prin verb la imperfect; un 

atribut, exprimat prin substantiv comun. 6 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)   

Redactează o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să realizezi portretul lui Margaret 

Murphy așa cum se desprinde din fragmentul O buclă în timp. 20 de puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

 să precizezi două trăsături ale personajului; 

 să ilustrezi aceste trăsături, valorificând textul dat; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 

 

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  

 conținutul compunerii – 20 de puncte;  

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; 

claritatea exprimării ideilor – 2 puncte);  

 redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea 

normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 de 

cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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I. ÎN LUMEA POVEȘTILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURĂ 

Textul narativ oral, dialogat și monologat 

 Contextul de comunicare: locul și momentul interacțiunii, relația dintre interlocutori, 

identitatea interlocutorilor,  cunoștințele comune legate de tema discuției 

 Dicția - importanța ei în interacțiunile verbale. Strategii de ascultare activă 

 Comunicarea și efectul actului de limbaj. Atitudini comunicative (interes, curiozitate, 

implicare, cooperare) 

 Inteligența emoțională. Exprimarea emoțiilor 

 Performarea actelor de limbaj: relația dintre structura lingvistică a actului de limbaj, 

intenția de comunicare și efectul actului de limbaj 

REDACTARE 

 Strategii de concepere și comprehensiune a textului oral: parafrazare, informații 

explicite și implicite 

 Rezumare 

 Dialogul 

VOCABULAR 

 Cuvântul: formă și sens (sensul de bază și sensul secundar; sensul propriu, sensul 

figurat) 

 Sinonime,antonime, omonime, cuvinte polisemantice 

 Rolul contextului în crearea sensului cuvintelor 

  Structura fonologică a cuvintelor: diftong, triftong, hiat 

 Corespondența sunet/literă. Despărțirea cuvintelor în silabe (principiul fonetic). 

Accentul 

 Ortografie și ortoepie 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE  

 Lecturile copilăriei 

 

http://www.povesticolorate.ro/ 
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1. Contextul de comunicare: locul și momentul interacțiunii, relația dintre interlocutori, 

identitatea interlocutorilor,  cunoștințele comune legate de tema discuției 

Ascultă cu atenție fragmentul care face parte din opera    

Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă 

(text adaptat radiofonic, lectura Doru Maniu) 

https://www.youtube.com/watch?v=FMbkjOh8iZo&list=PL0BfVKe_uDQoDcDhEOcwEqShDuX

Rqmsvo 

I. A. Înțelegerea textului literar  

1. Completează următoarele enunțuri referitoare la fragmentul dat: 

 Dacă aș putea să-i dau un sfat personajului principal, ar fi ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 Pe parcursul audiției, m-a impresionat ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 Un aspect pe care nu l-am înțeles a fost ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Numește personajele din text: 

 

 

 

 

 

3. Locul acțiunii și momentul interacțiunii personajelor sunt: 

 

 

4. Încercuiește varianta corectă de răspuns. 

   Craiul  avea: 

a) trei feciori. 

b) doi feciori. 

c) cinci feciori. 

 Cum se numea împăratul? 

a) Verde împărat. 

b) Roșu împărat. 

c) Împăratul Portocaliu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FMbkjOh8iZo&list=PL0BfVKe_uDQoDcDhEOcwEqShDuXRqmsvo
https://www.youtube.com/watch?v=FMbkjOh8iZo&list=PL0BfVKe_uDQoDcDhEOcwEqShDuXRqmsvo
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 Care dintre feciorii craiului se întâlnește cu o babă gârbovită de bătrânețe? 

a) cel mare. 

b) cel mic. 

c) cel mijlociu. 

 Unde se întâlnesc cei doi? 

a) în palat. 

b) în grădina palatului. 

c) în peșteră. 

 

5. Notează 5 întrebări pe care ai vrea să le adresezi fiului celui mic al împăratului, pentru a afla 

mai multe informații despre acesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ai încercat vreodată scrierea în oglindă,  care era atât de familiară marelui inventator     

Leonardo da Vinci?  Cuvintele de mai jos sunt scrise în acest stil, iar sarcina ta este să le rescrii 

în forma originală pentru a afla identitatea unor personaje din fragmentul audiat. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

7. Identifică, încercuind  în careul de mai jos, 5 cuvinte care se referă la  relația dintre personaje, 

identitatea lor și locul unde se petrece discuția împăratului cu fiii săi. Vei rescrie aceste cuvinte 

pe spațiile punctate. 

LUIF LEC   CIM    LA           

IULUIARC 

LUTARĂPMÎ   EDREV 

ABAB 

LUIARC 
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8. Prezintă, într-un enunț de 2 rânduri, tema discuției craiului cu cei trei fii ai săi. 

 

 

B. Redactare 

Bazându-te pe ascultarea poveștii, realizează în 60-80 de cuvinte rezumatul acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S R E D B I A 

P A F I U N E 

I A L C Â J N 

M O L R E Y U 

T A T A R G E 

I Ă S I T V N 

B A N S O R D 

 Cuvintele găsite sunt: 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 
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Vocabular. Cuvântul: formă şi sens (sensul de bază şi sensul secundar; sensul propriu şi sensul 

figurat)                                                                                                                        

       Citește cu atenție textul următor,  apoi răspunde cerințelor date: 

Începuse furtuna. 

 - Să plecăm, se înfioră zmeul, dar băiatul se rugă: 

 - Să mai stăm. Numai puțin... 

 Un tunet despică muntele și din străfundurile lui sui încet și se opri pe iarba roșie ca o 

carte de piatră. 

 Era Cartea Pământului, iar filele ei cât muntele, erau groase de-un cot. Scoarțele de 

piatră se ridicau anevoie, descoperind întâia filă. Fără a sta pe gânduri, băiatul se repezi și sări 

pe fila de piatră, dar nu izbuti să citească nimic. Fila era uriașă, buchele* - mai mari decât el. 

Agățându-se de coada zmeului de hârtie, băiatul se înălță în văzduh, chiar deasupra cărții de 

piatră și începu a citi. Filele care erau de piatră se ridicau încetișor, se lăsau spre stânga, iar 

băiatul, agățat de coada zmeului de hârtie, citi pe nerăsuflate, la lumina Stelei Stelelor, multe din 

filele Cărții Pământului. 

                                                                    (Vladimir Colin, Basmele omului - Cartea Pământului) 

*buche  = literă 

II. Limba română 

1. Gândește-te la trei înțelesuri diferite ale cuvântului carte și alcătuiește cu ele enunțuri. 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

2. Selectează din fragmentul de mai sus zece cuvinte uzuale care pot fi încadrate în vocabularul 

fundamental. 

 

 

 

3. Încercuiește pe text, cu o culoare preferată, cuvintele care se încadrează în masa vocabularului. 

4. Identifică 3 termeni care fac parte din câmpul lexical al cărții. 
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5. Pentru sporirea expresivității, cuvintele roșie și despică sunt folosite în text cu sens figurat. 

Alcătuiește enunțuri în care să le folosești cu sens propriu de bază. 

 roșie   ………………………………………………………………. 

 despică   ………………………………………………………………. 

6. Formulează răspunsuri potrivite pentru următoarele cerințe. 

a. Continuă fiecare enunț cu doi termeni care să fie potriviți în context și să aibă sens figurat. 

 Zmeul se-nfioră …………………………………………………………………………….. 

 Carte de piatră ……………………………………………………………………………… 

 Iarba roșie ………………………………………………………………………………….. 

 Filele ei cât muntele ………………………………………………………………………... 

 

b. Precizează sensul pe care îl are cuvântul carte în următoarele contexte: 

 Mama a făcut sarmale citind din cartea de bucate.   

  Tatăl Ioanei şi-a pierdut cartea de  identitate.  

 Azi am primit o carte poștală. 

 Ai carte, ai parte! 

 Dan mi-a oferit o carte de vizită. 

 Trimite-mi repede carte ca să aflu mai multe vești despre tine. 

 A citit multe file din Cartea Pământului. 

7. Alcătuiește enunțuri potrivite pentru a ilustra sensurile indicate ale verbului a (se) ridica. 

 a lua în mână  

 a închina în cinstea cuiva 

 a aduce mai sus 

 a privi în sus 

 a-și descoperi capul în semn de respect 
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                                                     Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

8. Colegul tău  de bancă nu prea înțelege ce înseamnă sensurile propriu de bază, secundar și 

figurat ale cuvintelor. Explică-i, formulând trei enunțuri. 

 

 

 

                                                                             

 

 

Ştiai că 

Cel mai mare motor de căutare a cuvintelor limbii române este dexonline.ro, unde, în fiecare 

săptămână, aproximativ un milion de oameni caută în medie câte şapte cuvinte. Circa 380 de 

mii de definiţii pot fi găsite acum pe această platformă.     

 

9. Oricine are nevoie să caute rapid definiţia unui cuvânt intră pe DEX online, unde se află cea 

mai mare bază de date fiind mult mai comod şi mai la îndemână decât dicţionarele tipărite.   

 Caută și tu în dicționar și subliniază varianta corectă a verbului a fi, apoi transcrie-o: 

 Să fii/ să fi   ………………………………………………………………………………. 

 Să nu fi/ să nu fii   …………………………………………………………………………. 

 Fii cuminte!/ Fi cuminte!  …………………………………………………………………. 

 Nu fi egoist!/ Nu fii egoist! ………………………………………………………………… 

 Să fi fost atent/ să fii fost atent  ……………………………………………………………. 

 

a) Consultă dicționarul (DEX, DEX online)! Alcătuiește enunțuri cu sensul figurat al 

cuvintelor de mai jos. 

aur  …………………………………………………………………………… 

soare  …………………………………………………………………………… 

lumină  …………………………………………………………………………… 

 

10. Precizează ce sens corespunde cuvintelor scrise italic din următoarele enunţuri (sensul propriu 

de bază, sensul propriu secundar, sensul figurat): 

 

 

       .......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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 Pasărea s-a rănit la o aripă.                      

 Mulţi dintre elevii noştri au zburat anul acesta la mari altitudini pe aripile ştiinţei şi ale 

cunoaşterii în general.               

 Maşina a fost grav avariată la aripa dreaptă.                 

 Umerii obrajilor îi erau roşii ca focul.                           

 Fata purta pe umăr o cofă cu apă.                         

 Umărul muntelui se vedea în zarea albăstrie.       

 „Pe-un picior de plai,/Pe-o gură de rai...”            

 Piciorul mesei se rupsese de multă vreme.          

 George s-a rănit grav la picior.                           

   11.  Grupează şi încadrează cuvintele date în cele două categorii: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

12. Care sunt cuvintele care alcătuiesc prescurtările următoare? 

 CEC ………………………………………………………………………………………... 

 TAROM ……………………………………………………………………………………. 

 BCR ………………………………………………………………………………………... 

 APROZAR …………………………………………………………………………………. 

 CFR ………………………………………………………………………………………… 

Lista de cuvinte 

căsuţă  hudiţă  a merge  curechi  a bea                          

conjugare cătilin             a se impacienta         straniu  solitar            

semivocală    vineri    patru               devreme       pravilă 

 

CUVINTE CUNOSCUTE DE TOŢI 

VORBITORII 

CUVINTE MAI PUŢIN CUNOSCUTE DE 

TOŢI VORBITORII 

VOCABULAR 

FUNDAMENTAL 

MASA         

VOCABULARULUI  
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2. Dicția și importanța ei în interacțiunile verbale. Strategii de ascultare activă 

     Urmărește pe site-ul www.știrileprotv.ro știrea  

Tabăra de zi pentru copii, plină de activități distractive. 

Dacă nu reușești s-o urmărești, roagă-ți colegul/colega de bancă să ți-o citească. 

 

             Tabăra de zi poate fi o soluție pentru părinții care n-au cu cine să își lase copiii. Cei mici 

pot avea parte de experiențe inedite și șansa de a-și face noi prieteni.             

             Entuziasmați și plini de energie - așa ajung puștii dimineața la Dorolea - o localitate 

aflată la 17 kilometri de Bistrița - unde stau până aproape de lăsarea întunericului, când se întorc 

acasă. Plimbările cu poneiul, săritul în fân și bătaia cu apă sunt doar câteva dintre activitățile 

care îi fac să uite de tabletă sau telefon.. 

             În plus, copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, au ocazia să descopere munca în 

echipă. 

              Pentru tabăra de o zi, cu masă și transportul incluse, părinții plătesc 50 de lei. 

              La Baia Mare, cei mici sunt invitați în aer liber pentru a da culoare pânzelor, atent 

supravegheați de artiști. Printre cei care au ajuns la Muzeul Satului sunt și copii din străinătate. 

             Evenimentul, aflat la treia ediție, se va încheia la sfârșitul lunii. Până atunci, de două ori 

pe săptămână, curioșii de-o șchioapă sunt așteptați cu brațele deschise. 

(www.stirileprotv.ro - Tabăra de zi pentru copii, plină de activități 

distractive. Cât îi costă pe părinți.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stirileprotv.ro/
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I. A.  Înţelegerea textului nonliterar 

1. Scrie litera A  (dacă apreciezi că afirmația este adevărată)  și  F (dacă tu crezi că este falsă). 

 A asculta activ pe cineva înseamnă a fi atent la ceea ce îți spune. 

 Când asculți pe cineva, ar trebui să analizezi ceea ce spune. 

 Pentru a înțelege un mesaj, nu trebuie să fii atent la mijloacele nonverbale. 

 A asculta pe cineva înseamnă doar a tăcea când acesta vorbește. 

 Pentru a fi ascultat cu atenție, trebuie: 

a. să folosești un ritm și un ton al vocii diferite, în funcție de importanța informaţiilor; 

b. să ai același ton și același ritm pe perioada expunerii; 

c. să ai același ton, dar ritm diferit. 

 După ce ai ascultat cu atenție o știre, poți: 

a. să rezumi ce s-a prezentat; 

b. să analizezi ce s-a spus; 

c. ambele. 

2. Pentru a te verifica dacă ai fost atent, răspunde la următoarele întrebări: 

 Care este ideea centrală a știrii? 

 

 

 Unde se desfășoară această tabără? Cât durează ea? 

 

 

 Cui se adresează această tabără? 

 

 

 Care sunt activitățile de care se bucură copiii acolo? 
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3. Citește cu atenție textele de mai jos și memorează 2, la alegere.   

a. E pestriță prepelița pestriță, dar mai pestriți sunt puii prepeliței pestrițe. 

b. Știu că știi că știuca-i știucă și mai știu că știuca-i pește. 

c. Papucarul papucărește papucii papucăresei, papucăreasa nu poate papucări papucii 

papucarului. 

d. Un vultur stă pe-un  pisc, cu-n pix și-un plic în plisc. 

e. Unui tâmplar i s-a întâmplat o întâmplare. Alt tâmplar auzind de întâmplarea 

tâmplarului de la tâmplărie a venit și s-a lovit cu tâmpla de tâmplăria tâmplarului cu 

întâmplarea. 

f. O barză brează face zarvă pe-o varză. 

g.  Cosaşul Saşa când coseşte, cât şase saşi sasul coseşte. Şi-n sus şi-n jos de casa 

sa, coseşte sasul şi-n şosea. 

h. Bălăban Bălăbănescu bâlbâieşte bâlbâituri bâlbâite pe negândite. 

i. Gânditorul gândea îngândurat când un gând gândit în gând a ajuns gândire negândită de 

gând, când gândul gânditorului a gândit alt gând negândit în gând.                                                                          

j. Cupă cu capac – capac cu cupă.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

4. Caută pe internet cel mai lung cuvânt din limba română, pronunță-l de mai multe ori, 

accelerând ritmul de rostire, apoi transcrie-l. 

………………………………………………. 

Precizează într-un enunț, cărui domeniu aparține cuvântul  găsit. 

………………………………………………………………………………………………..… 
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5. Alege 3-5 cuvinte  şi scrie echivalentul acestora în două limbi studiate de tine, după modelul de 

mai jos: 

– Ex:   pâine  - engl. bread ……………………………………………………………….. 

- germ. brot ……………………………………………………………….. 

- franc. pain ……………………………………………………………….. 

 

6. Pronunță cuvintele de mai jos, cu voce tare și apăsat, în fața oglinzii sau înregistrează-te cu 

telefonul. Acordă atenție rostirii lor! 

aur, examen, excursie, Elena, ele, (a) căuta, ecou, xerox, exercițiu, ea, hiat, Xenia, exact. 

 

Completează tabelul de mai jos cu aceste cuvinte, respectând indicațiile rostirii acestora: 

    X (cs)    X  (gz)        E (e)    E  (ie) Vocale în 

hiat 

     

     

     

     
 

 

7. Citește cu voce tare următoarele enunțuri, apoi răspunde la întrebări. 

Un’ se duce băiatu’ ăla? Nu poa’ s-aștepte până mă-ntorc? Tre’ să plece-așa repede? Fincă 

nici n-am apucat să-i spun la revedere! 

 În ce situație de comunicare poate fi întâlnită o asemenea pronunțare? 

………………….......................................................................................................................... 

 Cum ar trebui rostite și scrise cuvintele subliniate în text? 

………………….......................................................................................................................... 

 Citește din nou, pronunțând de această dată toate cuvintele corect, dar foarte lent.  

Întreabă-ți colegii dacă te-au auzit și dacă au înțeles ce ai spus. 

 

 

8. Rostește următoarele enunțuri, folosind intonația potrivită, marcată prin semnul de punctuație:  

a. Doar nouă și vouă ne-au dat câte nouă ouă. 

b. Doar nouă și vouă ne-au dat câte nouă ouă!                            

c. Doar nouă și vouă ne-au dat câte nouă ouă?                         

d. Doar nouă și vouă ne-au dat câte nouă ouă…                  

 

 

 

 

 

DA NU 
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  B.  Redactare  

Imaginează-ți un dialog (10-15 replici)  cu mama ta (care vorbește foarte repede și nu o 

prea înțelegi, uneori), prin care încerci și reușești s-o convingi să-ți organizeze o petrecere (cu 

ocazia zilei tale de naștere/ cu altă ocazie) într-un loc preferat de tine și de prietenii tăi.  

          După scrierea replicilor pe caiet, prezintă dialogul în fața colegilor, folosind elemente 

paraverbale potrivite (intensitatea vocii, intonație, tempoul vorbirii), dar și elemente nonverbale    

(mimică, poziția corpului, contact vizual).             

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ortoepie și ortografie. Structura fonologică a cuvintelor: diftong, triftong, hiat. Corespondența 

sunet/literă. Despărțirea cuvintelor în silabe. Accentul 

 Citește cu atenție textul, apoi răspunde la întrebări: 

              Vicu se trezise de dimineață. Zăpada se grămădise în pervaze ca o fascinantă pisică de 

Angora și parcă nimic altceva decât albeața, abundența și calmul ei îl invita la mari excursii 

sufletești. Și cartea de pe noptieră, primită în ajun cadou, răsfățându-și dedicația la vedere: 

„Bunului meu prieten și coleg, Vicu Cutie, din partea mea, Sandu”. 

– Trebuie să-i fac și eu lui Sandu un cadou! Dar nu o carte. Ceva mai deosebit, mai 

acătării. Poate două cărți. E doar ajun de An Nou... 

           Generozitatea, ca un zefir, umfla pe nesimțite pânzele imaginației băiatului. 

           Ninge. Vicu își mișcă degetele picioarelor și la fiecare rotație, ca de pe un disc al norocului, 

cad în cascadă cadouri pentru Sandu: o curea de pantaloni și o curea de ceas, de pildă. Pantaloni 

are sigur. Dar ceas pentru eventuala curea? „Să-i dăruiesc un ceas?” E o idee. Incompletă însă. 

O să-i dea două... De ce nu? Pune mâna pe telefon. 

– Sandule, e ajun de An Nou! M-am gândit la asta de când m-am trezit. Nici prin 

minte nu-ți trece... Ei, hai că-ți spun... o să-ți dăruiesc două ceasuri. Chiar astăzi vin eu la tine... 

– Două ceasuri?! Nu, imposibil, nu primesc! se aude în receptor vocea tăiată de 

emoție a prietenului. 

          Dar Vicu Cutie e generos. 

– De ce nu? lasă să fie două. E mai bine așa! Și știi care? De la 10 la 12. Sunt exact 

două ceasuri! Pa! 

         Închide telefonul. Afară ninge. În casă miroase a cozonac, e cald și bine. „Ce zi minunată!” 

meditează Vicu. „Simt că aș putea să-i dăruiesc mai mult bunului meu prieten. Chiar trei ceasuri. 

O să stau până la unu și - poate, de ce nu? - o să iau masa la el.” 

                                                        (Mircea Sântimbreanu, Recreaţia mare) 

 

II. Limba română 

1. Găsește numărul de litere şi de sunete ale cuvintelor următoare: fascinantă, excursii, ceva, 

cărți, picioarelor, ceas, ceasuri, chiar, vocea, închide. 

 fascinantă ceva picioarelor           ceasuri 

  

L 

S 

L 

S 

L 

S 

L 

S 
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excursii cărți  ceas  chiar 

 

    

 

2. Identifică vocalele și semivocalele, colorându-le cu roșu (v) și cu albastru (sv) : 

DIMINEAȚĂ          ALBEAȚA       EI        SUFLETEȘTI          CARTEA           CEAS 

CADOU        BUNULUI           PRIETEN        IMAGINAȚIEI     ASTĂZI         DOUĂ 

3. Marchează accentul următoarelor  cuvinte: 

PANTALONI       ÎNCHIDE     TELEFONUL     IMPOSIBIL    RECEPTOR     

CASCADĂ          CUREA      DEGETELE          EMOȚIE      PICIOARELOR 

4. Identifică în textul de mai sus câte trei cuvinte care să conțină: 

 diftongi 

 vocale în hiat  

5. Dă exemple de trei cuvinte care să conțină câte un triftong. 

 

6. Desparte în silabe cuvintele de mai jos: 

fascinantă    altceva     abundența   

excursii    ceas    imposibil  

meditează    fiecare    imaginației 

7. Subliniază cu roșu cuvântul scris greșit în fiecare din seriile: 

a. ieșean, îngrijească, greșală; 

b. neânțeles, taxi, neîncăpător; 

c. patrusprezece, al optulea, șaisprezece; 

d. satu marean, patinoar, așază; 

e. alee, crează, nu fi. 

L 

S 

L 

S 

L 

S 

L 

S 

L 

S 

închide 
L 

S 

vocea                           
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8. Descoperă în careul alăturat cinci cuvinte care denumesc componentele foneticii. Scrie-le 

alăturat. 

  

          

 

   

 

                                          Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Arată valorile lui e și i (vocală/ semivocală) din cuvintele scrise îngroșat în text. 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

10. Dă câte două exemple de cuvinte alcătuite din: 

 patru silabe: 

 cinci silabe: 

 şase silabe: 

 şapte silabe: 

11. Ce sunete redă litera x în cuvântul exact? Dă exemple de alte cinci cuvinte în care aceeași literă 

să redea alt grup de sunete. 

.......................................................................................................... 

12. Dă câte două exemple de cuvinte care să aibă accentul: 

 pe ultima silabă 

 pe penultima silabă 

 pe antepenultima silabă 

 

S E M I V O C A L A 

U M S R O U P F D S 

N I D U C L B M E B 

E T A F A V R C O V 

T O E A L I T E R A 

A R S R A U P V L I 

C O N S O A N A R E 
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3. Comunicarea și efectul actului de limbaj. Atitudini comunicative (interes, curiozitate, 

implicare, cooperare) 

 Citeşte textele de mai jos şi răspunde la întrebări: 

TEXT A 

       Într-o dimineaţă, în bucătărie, la prânzişor, mi s-a întâmplat să răstorn solniţa. Am 

întins iute mâna după niţică sare ca s-o arunc peste umărul stâng, pentru a alunga piaza rea, dar 

domnişoara Watson mi-a luat-o înainte şi m-a apucat de braţ, zicându-mi:  

    — Lasă mâna, Huck, neîndemânaticule! Văduva a pus o vorbă bună pentru mine, dar eram 

sigur că asta nu-i destul ca să alunge nenorocul. După masă am plecat necăjit şi speriat, 

întrebându-mă ce-o să mi se întâmple şi când anume. Te poţi feri de unele nenorociri, dar nu de o 

nenorocire ca asta. Aşa că n-am mai încercat nimic și-am umblat de colo până colo, cătrănit și cu 

ochii la pândă. 

 (Mark Twain, Aventurile lui Huckleberry Finn) 

TEXT B 

     DUMINICĂ, până a nu miji zorile, Huck urcă bâjbâind dealul şi bătu încetişor la uşa 

Galului. Cei dinăuntru dormeau iepureşte, atât erau de tulburaţi de întâmplările nopţii. Nici nu 

apucă bine să bată Huck şi cineva întrebă de la o fereastră: 

  —  Cine e? întrebă bătrânul. 

       Huck răspunse cu glas sfios: 

  — Vă rog, daţi-mi drumu' înăutru! Sunt tot eu, Huck Finn.  

  — Ei, ăsta-i un nume căruia de-acum îi deschidem bucuros uşa, la orice oră. Bine-ai venit, 

băiete!  

       Ciudate vorbe pentru urechile micului vagabond, cele mai plăcute pe care le auzise vreodată. 

Mai ales cele din urmă — nu-şi amintea să i se mai fi spus cândva. Uşa se deschise degrabă şi 

Huck intră. Fu poftit să şadă, apoi bătrânul şi cei doi vlăjgani se îmbrăcară la iuţeală.                 

                                                             (Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer) 
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I. A. Înţelegerea textului literar 

1. Notează în interiorul diagramei Venn, asemănări și deosebiri, privind: 

 autorul; 

 personajele; 

 stările transmise cititorului. 

 

 

  

2. Transformă replicile din cele două texte, în  vorbire indirectă. 

Text A ………………………………………………………….………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Text B ………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Fragmentele de mai sus conțin mai multe tipuri de enunțuri. Identifică-le și transcrie-le: 

 enunț interogativ .......................................................................................................... 

 enunț asertiv ................................................................................................................ 

 enunț exclamativ ......................................................................................................... 

 enunț imperativ ............................................................................................................ 

4. Exprimă-ți opinia despre importanța semnelor de punctuație în transmiterea și receptarea unui 

mesaj: 

 Consider că semnele de punctuație ………………………………………………………… 

deoarece ................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………… 

Explică rolul a trei semne de punctuație diferite din TEXTUL B: 

 

 

 

 

     

 timpul acțiunii; 

 locul acțiunii; 
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5. Formulează câte două idei principale/ secundare din fiecare fragment. 

TEXTUL A   

 

 

 TEXTUL B   

 

 

6. Citește fiecare dintre următoarele afirmații și încercuiește litera A dacă o consideri adevărată și 

litera G, dacă o consideri greșită. 

 A/ G Huck aruncă puțină sare peste umărul drept (text A). 

 A/ G Băiatul ajunse  la ușa Galului într-o seară de duminică (text B). 

 A/ G Prin gestul făcut reiese că Huck nu era superstițios (text A). 

 A/ G Bătrânul era încântat de sosirea micului vagabond (text B). 

7. Indică sinonimele și antonimele cuvintelor următoare, din fragmentele de mai sus, și 

completează tabelul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuvinte din text              Sinonime              Antonime 

         iute   

      încetișor   

     a alunga   

     tulburați   

       ciudate 

 

  

       sfios   

 
1. ............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

2. ............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

1. ............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

2. ............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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8. Citeşte din nou textele și completează următoarele enunțuri, folosind cuvinte din cele două 

fragmente. 

 .... domnişoara Watson mi-a luat-o înainte şi m-a apucat de ............................................ 

 Aşa că n-am mai încercat nimic și-am umblat .................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 Huck urcă bâjbâind dealul şi bătu .................................................................................... 

 — Ei, ăsta-i un nume căruia de-acum ............................................................................... 

  Ciudate vorbe pentru urechile micului vagabond ............................................................ 

 Uşa se deschise .................................................................................................................. 

9. Cum ți se par cele două fragmente? Încercuiește emoticonul care reprezintă cel mai bine 

părerea ta și apoi argumentează-ți alegerea pe spațiile punctate mai jos. 

                                           

 

  

 

 

                                           

 

 

 

 

 

B.  Redactare  

Munca în echipă poate fi atât cheia succesului, cât și, uneori, a eșecului. Citește-i colegului 

de bancă textul B, apoi imaginați-vă o continuare a dialogului, cu 6-10 replici, între Huck și bătrân. 

Acordă atenție exprimării următoarelor emoții: bucurie, încredere, reproș, supărare. 

TEXTUL  A 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

TEXTUL  B 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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Sinonime. Antonime 

Citește cu atenție textul următor,  apoi răspunde cerințelor date: 

            Cum se fac poveștile? 

 – Din cuvinte, cum altcumva?  

             Bine - bine, dar din cuvinte se mai fac și tema la chimie, și cartea de bucate a mamei - chit 

că mai are și poze -, și nota de plată la telefon - aoleu, aia are și cifre! Ce se pune în cuvinte, ca să 

iasă din ele poveste?[…]Ca să se lege într-o poveste, cuvintelor le trebuie ceva care să le 

stârnească, să le pună în mișcare. Unii îi zic acelui ceva imaginație sau fantezie… 

             Vezi, aici se încurcă treaba. Dacă le-nșiri ca soldățeii la paradă sau dacă te strădui să-l 

pui pe fiecare la locul lui, ca elevii care-și știu fiecare locul în bancă, or să se bucure, ce-i drept 

de vecinătate, o vreme o să le mai treacă mofluzeala. 

            S-ar putea chiar să-ți zâmbească, ca vânzătorul de la dugheana din colț, care te întreabă 

întotdeauna după ce îți dă ce ai cerut: ,,Mai doriți și altceva?”. Să nu te apuci însă, cu niciun chip 

să le răspunzi, că habar n-ai ce vrei! Dacă vrei o poveste prețioasă, dacă vrei ceea ce nu știi și nu 

poți ști că vrei, lasă-le mai bine să spună ele ce au de spus. 

                                                                          (Liviu Papadima, Ce poți face cu două cuvinte?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dacă vrei să afli cum se fac poveştile sau ce 

poţi face cu două cuvinte, citeşte integral 

cartea! Va fi o călătorie pe cinste! 
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II. Limba română 

1. Pescuiește din acvariu cuvintele al căror sens nu îl cunoști, caută-le în dicționar (DEX online) 

și scrie definiția în dreptul lor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Unește cuvintele din coloana A cu sinonimele din coloana B: 

                                A                                                                   B 

           cuvinte                                     fantezie 

           bucate mereu 

           întotdeauna fotografii 

           imaginație vorbe 

           poze alimente 

 

 

 

 

 

STÂRNEASCĂ                        

FANTEZIE                        

DUGHEANĂ                        MOFLUZEALA                        

SOLDĂŢEII                        

VÂNZĂTORUL                        

BANCA                        
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3. Alege varianta corectă și alcătuiește apoi enunțuri cu celelalte sensuri date: 

 Sensul din text al cuvântului carte este:  

a) scrisoare; 

b) volum; 

c) poveste. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

4. Extrage din fragment două  cuvinte folosite cu sens neobișnuit și precizează atât sensul comun, 

cât și pe cel din text: 

……………………………..  ……………………………… 

 

  ……………………………..  ……………………………… 

5. Un puzzle buclucaș!  

           Mai jos ai o serie de piese de puzzle amestecate, creând  astfel un soi de enigmă pe care 

trebuie s-o rezolvi împreună cu colegul tău de bancă. Pe aceste piese sunt trecute  silabe ale unor 

cuvinte din text. După aranjarea pieselor, veţi găsi cinci cuvinte cărora le vei da antonime potrivite. 

Spor la ordonarea silabelor! 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

- DEA - - CĂ  

- (SE) PU - 

- CUR - 

- TOT - - BI - 

- NE 
MIŞ - - NE 

- NA 

    IN - 

- CA - 

(SE) IN - - RE  
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6. Colorează în careul de mai jos noțiunile ascunse ce ar trebui să completeze următoarele 

enunțuri: 

a) Cuvântul subliniat în structura  din cuvinte se mai fac și… are mai multe  

b) Sinonimul cuvântului vreme din  al șaptelea enunț, este  

c) Antonimul  cuvântului  subliniat din structura o poveste prețioasă este  

d) Cetățeanul Franței este francez, al Scoției este  

e) Cuvântul aflat în al doilea paragraf, care denumește o materie studiată la școală este 

 

 

  

  

7. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul următoarelor enunțuri:                  

 Sinonimele sunt cuvinte cu sens asemănător sau identic.        

 Antonimele sunt cuvinte cu aceeași formă și sens diferit.                         

 Semantica se ocupă cu studiul formei cuvântului.                  

 Sinonimul contextual este un grup de cuvinte.                        

 

                                         Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

8. Realizează corespondența între cele două coloane, identificând sinonimele: 

 a se face de râs                                corner 

 a-i părea rău                                        a-și aminti 

 a căsca ochii raport 

 a-i veni în minte a regreta 

 lovitură de colț a se compromite 

 dare de seamă a se holba 

9. Rescrie enunțul de mai jos, înlocuind pe rând cuvintele subliniate cu sinonime: 

 Citisem toate ziarele americane și europene, fără să avansez prea mult. 

Enunțul ce conține 

sinonime. 

 

I E F T I N Ă H U L 

M C H I M I E N M J 

D F S E N S U R I A 

S D F T I M P N F S 

A S C O Ț I A N J N 
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10. Aranjează în ordine alfabetică, în trenuleț, următoarea serie de sinonime: 

 

 

 

 

 

 

11. Grupează verbele următoare în patru serii de sinonime: 

 a vorbi, a țipa, a întreba, a rosti, a murmura, a cuvânta, a striga, a urla, a chestiona, a spune, a 

declara, a interoga, a afirma, a glăsui, a șușoti, a enunţa, a descoase, a zbiera, a răcni, a șopti, a 

grăi. 

 

 

 

 

 

 

  

12. Formează, cu ajutorul unor grupuri de sunete aşezate înaintea cuvântului, antonime după 

modelul: 

exemplu:  adevăr        neadevăr 

 succes   .............................. 

 a completa  .............................. 

 a săra   .............................. 

 moral   .............................. 

 decent   .............................. 

 

 

a vorbi, a comunica, a discuta, a transmite, a pălăvrăgi 

 

 

 

 normal  .............................. 

 prudent  .............................. 

 continuu  .............................. 

 înfrunzit  .............................. 
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                                                           4. Inteligența emoțională: exprimarea emoțiilor 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

                         A se administra de două-trei ori pe zi şi la nevoie! Nu au contraindicaţii! 

 Mi-ar plăcea ca lucrurile să fie altfel, însă simplul fapt că îmi doresc acest lucru nu înseamnă 

că se va şi întâmpla aşa.  

 Lumea nu se învârte în jurul dorinţelor mele. 

 Chiar dacă situația nu a decurs aşa cum îmi doream, nu este cel mai rău lucru care se putea 

întâmpla. Sunt momente mult mai neplăcute în viaţă decât ceea ce mi s-a întâmplat mie, azi. Şi 

chiar dacă ar fi extrem de grav, furia mea nu ar schimba lucrurile. 

 Deşi nu-mi place situaţia, pot tolera şi pot controla reacţia mea. Eu decid cât de tare mă 

enervez şi modul în care reacţionez. Oare ce este cel mai bine să fac? 

 Deşi lucrurile nu sunt cum îmi doresc, înţeleg că lumea nu este nedreaptă cu mine. Ceilalţi 

sunt la fel de valoroşi ca şi mine, chiar dacă eu nu sunt de acord cu comportamentul lor. Eu 

sunt o fiinţă valoroasă, chiar dacă acum lucrurile nu merg după cum îmi doresc. 

 De ce să-mi fac rău (fizic şi psihic) enervându-mă? Hai să văd ce se poate face, care este cea 

mai bună soluţie? 

                                             (Daniel Goleman, Cine câștigă - tu sau emoțiile tale?) 

 

I. A. Înţelegerea textului nonliterar 

1.   Colorează inimioarele de mai jos cu emoțiile care te caracterizează pe tine, în general. 

  

  

 

  

  

  

   

 

 

amuzament fericire teamă încântare empatie 

furie ură acceptare ruşine  neîncredere 
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2. Alege patru dintre emoțiile date și desenează în cercurile de mai jos emoticoanele 

corespunzătoare: 

 

 

 

3. Așa cum reiese din textul de mai sus unele cuvinte ne pot răni. Tu cum procedezi? 

 

 

 

 

 

 Personajul din imagine este Yeti, omul zăpezilor. Țipă și spune cuvinte neplăcute despre tine. 

Discută cu un coleg sau cu o colegă despre cuvintele care te-ar putea răni. Scrie concluzia la 

care ai ajuns, pe spațiile punctuate. 

 

                                                                                                                                                     

   

 

Cum reacționezi?  

 

 

 

 Alege un costum care consideri că te poate proteja de cuvintele neplăcute și motivează 

alegerea făcută. 

 

   

                                               

 

 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

   

 

A. B. C. D. 
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 Pentru a mă proteja de cuvintele neplăcute, am ales costumul de la varianta          

deoarece …………………………………………………………………………………….….. 

 

4. Numește aceste emoţii și grupează-le pe categorii, în tabelul următor: 

 

 

 

 

 

 

5. Completează spațiile libere de mai jos, ținând cont de sentimentul pe care-l ai în situația dată: 

 Atunci când mă ceartă un părinte, simt că ………………………………………… 

 Mă bucur nespus de mult atunci când ………………………………………….. 

 Ultima oară când am fost trist(ă) a fost ……………………….……………….. 

 Mă plictisesc repede când ………………………………………………………. 

6. Privește imaginile de mai jos, apoi răspunde punctual la întrebări: 

  

 

                                              

 

 

 

 Cum crezi că se simte băiatul?     Dar fetița?        

 

 

 

 

 

emoţii pozitive emoţii negative 

 

 

Sunt cel mai înalt din clasă și 

cel mai vioi! 

 

Îmi stă mai bine cu părul 

prins și cu pantaloni… 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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7. Notează emoțiile exprimate în următoarele enunțuri. 

 Ce floare frumoasă mi-ai adus!                  

 Am  încredere în tine!                                  

 Am luat o notă mică la limba română.        

 Auuuu, m-a înțepat albina!                         

 Regret că nu am ajuns la întâlnire…         

 Pe mamă o durea sufletul să-și vadă copilul suferind. 

 Ai ajuns la momentul potrivit!                      

 

8. Realizează câte un desen sau câte o marionetă pe fiecare deget, pentru a exprima diferite stări 

pe care le-ai trăit astăzi și ieri. Prezintă în fața clasei! 

 

  

 

                                          

 

 

 

 

B.  Redactare  

Având în vedere următoarea situație de comunicare, alcătuiește un dialog de 6-8 replici în 

care să-ți exprimi emoțiile. 

Ai participat la un concurs. Ai luat locul I și … premiul cel mare e o excursie la Paris. 

Trebuie să mergi cu unul dintre părinți ca să revendici premiul. Împărtășește cu el emoția 

momentului. 
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                                                                                      Omonime. Cuvinte polisemantice 

 Citeşte textele de mai jos şi răspunde la întrebări: 

TEXT A 

Băiatul ascultă şi închise uşa încetişor. Apoi se apropie de zidul de cărţi şi privi cu băgare 

de seamă în spatele lui. Într-un fotoliu înalt din piele roasă şedea un bărbat îndesat şi greoi. Era 

îmbrăcat în haine de casă, negre, mototolite, uzate şi parcă prăfuite. Avea o chelie mare şi doar 

peste urechi i se zbârlea câte un smoc de peri albi. Faţa îi era roşie şi-ţi amintea de un buldog rău. 

Pe nasul borcănat purta ochelari mici cu ramă de aur. Omul mai fuma şi o lulea curbată, care-i 

atârna din colţul gurii, astfel că toată gura i se strâmbase într-o parte. Pe genunchi ţinea o carte 

pe care probabil tocmai o citea, căci, închizând-o, îşi lăsase arătătorul gros al mâinii stângi între 

paginile ei ― oarecum în chip de semn de carte. [...] 

TEXT B 

Băiatul nu prea ştia ce să facă, de aceea rămase pe loc şi-l privi cu ochi mari pe bărbat. În 

sfârşit, acesta închise iar cartea ― ca mai înainte, lăsând degetul între pagini ― şi mârâi:  

― Ascultă, băiete, eu nu pot să-i sufăr pe copii. E drept că în ziua de azi toată lumea face 

mare caz de voi ― dar eu nu! Nu sunt absolut deloc un prieten al copiilor. Pentru mine copiii nu 

sunt nimic altceva decât nişte prostovani gălăgioşi, nişte nesuferiţi care strică totul, murdăresc 

cărţile cu dulceaţă şi le rup paginile, şi nu se sinchisesc defel că cei mari ar putea să aibă şi ei 

grijile şi necazurile lor. [...] 

TEXT C 

Băiatul înclină din cap în tăcere şi dădu să plece, dar pe undeva i se părea că nu putea 

accepta fără replică această cuvântare, aşa că s-a mai întors o dată şi spuse încet:  

― Dar nu sunt chiar toţi aşa.  

Omul îşi ridică încet privirile şi îşi scoase din nou ochelarii. 

 ― Tot mai eşti aici? Ia spune-mi, ce-ar trebui să fac ca să scap de unul ca tine? Ce lucru 

atât de important mai aveai de spus? 

 ― Nimic important, răspunse băiatul încă şi mai încet. Voiam doar... nu toţi copiii sunt 

aşa cum aţi spus.  

― Vasăzică, aşa! Prefăcându-se mirat, bărbatul îşi ridică sprîncenele: Probabil că tu 

însuţi eşti marea excepţie, nu? [...] 

 (Michael Ende, Poveste fără sfârșit) 
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II. Limba română 

1. Subliniază pe text trei omonime și alcătuiește apoi propoziții în care acestea să aibă altă valoare 

morfologică. 

OMONIM VALOARE 

MORFOLOGICĂ  

ÎN  TEXT 

PROPOZIȚIE NOUĂ VALOARE 

MORFOLOGICĂ 

NOUĂ 

    

    

    

2. Se dau următoarele structuri din text: 

 care-i atârna... (text A) 

 nu pot să-i sufăr... (text B) 

 s-a mai întors... ( text C) 

Alcătuiește enunțuri  în care cuvintele subliniate să fie scrise diferit. 

 

 

 

3. Formează două enunțuri pentru a demonstra polisemia cuvântului casă din textul A. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

4. Subliniază cuvintele monosemantice din lista de mai jos: 

Text A:            ușa,  închise,  fotoliu,  roasă,   nasul. 

 

Text B:  rămase,  privi,  gălăgioși,  murdăresc,   paginile. 

 

Text C:  tăcere,  undeva,  copiii,  bărbatul,   să scap. 
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5. Demonstrează polisemia verbului  a închide (închise – textul A), folosindu-l în enunțuri cu 

următoarele sensuri: 

 a încuia  

 a astupa 

 a suspenda 

 a opri 

 a aresta 

 a se izola 

 

6. Înlocuiește imaginile cu termenii potriviţi. Scrie pe spațiul punctat ce ai remarcat. 

 

 

 De când                                                              cămașa aceasta în dungi, îmi merge foarte bine. 

 

 

 Am dorit toată viața să-mi realizez o                                                               de avocat. 

 

 

 Pe o                                                                          din parcul nostru se întâlnesc bătrâni care 

joacă șah. 

 

 De fiecare dată când                                                            la școală mă întâlnesc cu mai mulți 

prieteni. 

 

 

 

 

 

7.  În următoarele enunțuri se află cuvinte cu aceeaşi mască! Îndărătul măştii, acestea dobândesc 

înţelesuri diferite. Explică sensurile diferite ale cuvintelor cu aceeaşi formă: 

a. Eu cer luna de pe cer. ………................................................................................................ 

b. În care dintre care sunt pepeni? ............................................................................................ 
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c. La mare am văzut un vapor mare. ......................................................................................... 

d. Când să bag cheia în broască, mi-a sărit pe picior o broască.  

.................................................................................................................................................. 

e. Noi purtăm haine noi. ............................................................................................................ 

f. Nouă colegi ne-au spus că au mers cu o maşină nouă. ........................................................... 

g. Am umblat în port popular prin port la Constanţa. ................................................................ 

8. Taie cu o linie forma incorectă: 

 Păsările sau / s-au întors la cuiburi. 

 Mihai pictează, iar / i-ar Aurel cântă. 

 De nu iar / i-ar prinde ploaia! 

 El sau / s-au ea va prezenta spectacolul. 

 La / L-a certat fără motiv. 

 Sorina vine la /1-a mine. 

 

                                                                             

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VI-a 
 

50 
 

5.  Performarea actelor de limbaj: relațía dintre structura lingvistică a actului de limbaj, 

contextul de comunicare, intențía de comunicare și efectul actului de limbaj. Dialogul 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

Maiorul sare de gâtul mamei şi o sărută... Mamei îi trece iar eu, după ce am luat dulceaţa, 

mă pregătesc să sorb din cafea... 

- Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu. 

- Vai de mine! la noi se fumează... Bărbatu-meu fumează... şi... dumnealui... mi se pare că-i 

cam place. Şi, zicând „dumnealui", mama mi-arată râzând pe domnul maior. 

- A! zic eu, şi dumnealui? 

- Da, da, dumnealui! să-l vezi ce caraghios e cu ţigara-n gură, să te prăpădeşti de râs... ca 

un om mare... 

- A! asta nu e bine, domnule maior, zic eu, tutunul este o otravă... 

- Da tu de ce tragi? mă-ntrerupe maiorul lucrând cu lingura în cheseaua de dulceaţă... 

-Ajunge, Ionel! destulă dulceaţă, mamă! iar te-apucă stomacul... 

Maiorul ascultă, după ce mai ia încă vreo trei-patru linguriţe; apoi iese cu cheseaua în 

vestibul. 

                                                                                                                     (I.L. Caragiale, Vizită...) 

Înţelegerea textului literar  

1. Lectură pe roluri. Citește fragmentul de mai sus cât mai clar, cu intonația potrivită pentru 

fiecare personaj și pentru povestitor. 

2. Prezintă oral evenimentul din textul de mai sus, din perspective diferite. Cel care face 

prezentarea este vesel/îngândurat/revoltat. 

3. Notează intenția de comunicare asociată fiecăreia dintre replicile dialogului, preluate din textul 

propus spre analiză. 

Musafirul:  Nu vă supără fumul de tutun?  

Mama lui Ionel: Vai de mine! 

 

 

Musafirul: A! zic eu, şi dumnealui?...  

Ionel:  Da tu de ce tragi?  
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Mama lui Ionel: Ajunge, Ionel!  

4. Citește fiecare dintre afirmațiile următoare și încercuiește A dacă o consideri adevărată, sau G 

dacă o consideri greșită.  

 A/ G  Ionel și mama lui primesc vizita unui domn. 

 A/ G  Prin replicile ei, doamna dorește o apreciere favorabilă din partea interlocutorului la 

adresa fiului. 

 A/ G  Răspunsul musafirului îl încântă pe Ionel. 

  A/ G  Între musafir și ,,maior” se iscă o ceartă. 

5. Transcrie câte o secvență, din fragmentul de mai sus, care indică atitudini comunicative ale 

celor doi interlocutori: 

a) curiozitatea 

b) furia 

c) dezaprobarea 

d) aprobarea 

 

6. Notează o informație generală și o informație de detaliu din fragmentul de mai sus. 

Informație generală Informație de detaliu 
   

7. Completează tabelul cu informațiile cerute, referindu-te la fragmentul din opera Vizita, de 

I.L.Caragiale: 

 

VORBITOR 

(EMIȚĂTOR) 

 

ASCULTĂTOR 

(RECEPTOR) 

 

MESAJ  
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CALE 

DE 

TRANSMITERE 

 

CONTEXT AL 

COMUNICĂRII 

 

8. Completează următoarele enunțuri: 

 Într-un grup, în cazul în care mai mulți participanți la dialog  își anunță intenția de a 

interveni în discuție, are prioritate  

 Fiecare participant va aștepta 

 Fiecare participant la dialog își anunță intenția de a interveni prin anumite semnale, de 

exemplu: 

 Dacă un participant la dialog nu înțelege mesajul, 

 

 

9. Alcătuiește replici potrivite pentru actele de limbaj de mai jos: 

a promite  ……………………………………………………………………………… 

 a declara  ……………………………………………………………………………… 

 a explica ……………………………………………………………………………… 

 a afirma ……………………………………………………………………………… 

 a întreba ……………………………………………………………………………… 

 a solicita ……………………………………………………………………………… 

 a răspunde ……………………………………………………………………………… 
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                                                                         Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

10.  Citeşte cu atenţie următoarele propoziţii: 

a) Gazele ard cu flacără albastră. 

În deşert alergau gazele speriate. 

b) Acele ariciului sunt ascuţite. 

Acele fetiţe au dansat minunat. 

c) Vesela se află în dulapul din bucătărie.  

Vesela femeie îşi mângâie copilul. 

Ce ai remarcat la citirea propozițiilor? 

 

 

 

 Explică sensul cuvintelor subliniate. 

…………………………………….                                      …………………………………                      

………………………………….....                                      ………………………………… 

……………………………………                                       ………………………………… 

11. Află sensurile cuvintelor „fii”, „fiu”, „fin" şi alcătuieşte propoziţii cu acestea. 

 fii  

 fii 

 fiu 

 fiu 

 fin 

 fin 

 

12. Precizează care serie cuprinde numai cuvinte polisemantice: 

a. spate, cerc, monosilabic, auriu. 

b. masă, a ridica, clar, baie. 

c. seră, întăbulare, cerere, a veni. 
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13. Găsește în careul de mai jos sensurile multiple ale verbului (a) bate. 

                                                 Atenție!!! Sunt 10 sensuri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S I N D C U T R A 

W L O V I F R S M 

T C K Y O I O U E 

A R E S C X P F S 

P R E S A A Ă L T 

T E D Y N O I A E 

D T R U I Z B I C 

I R E P E T A Y A 

X D T R J F S G I 

O Î N V I N G E G 
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INTERCULTURALITATE 

                                                                                               Lecturile copilăriei 

 Răspunde la întrebările de mai jos:                                               

 Mulți oameni își doresc să aibă o viață ca-n povești. Tu ți-ai dori să trăiești  într-o poveste? 

 

Scrie pe spațiul punctat, titlul unei lecturi din literatura română și al uneia din literatura 

universală pe care le-ai citit și al căror personaj principal te-a influenţat. 

 

 

 

 

 

 

 Ca un cititor care se respectă, fă un inventar al lecturilor tale. Completează tabelul de mai jos: 

În luna aceasta  

am citit: 

O idee pe care am 

reținut-o este: 

Aș recomanda/Nu aș 

recomanda cartea pentru că.... 

   

 

                             

                                            

 Literatura română: Uimitoarele aventuri ale lui Făt-Frumos din lună, Horia Gârbea 

 Literatura universală: Darul lui Jonas, Lois Lowry 

                                            

 

 

 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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   Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

Am așteptat aducerea tezelor la română cu aceeași nerăbdare cu care așteptasem și 

rezultatul celorlalte teze. În sfârșit, a venit și ziua mult dorită! 

Cestorul, cum era numit monitorul la liceu, a fost chemat la catedră, ca să-i ajute 

profesorului, și distribuirea a început. 

Câțiva au luat „trei", câțiva „cinci", restul „șase" și „șapte" și unul singur, 

Constantinescu Dumitru, care făcea compuneri foarte frumoase, „nouă"! 

Ah, cum l-am fericit pe Constantinescu, când am auzit că a luat nouă! Ce bine de el! 

– Popescu-Băjenaru Grigore! 

– Prezent! 

– Zece! 

Doamne sfinte! Visez sau e o glumă?! Mă-ndrept spre catedră, împleticindu-mă, și întind mâna 

tremurătoare, ca să iau teza. Camil Petrescu mi-o dă și mă oprește o clipă la catedră: 

- Într-adins am lăsat teza ta la urmă, pentru că e cea mai bună din clasă. Du-te la loc și 

citește-o tare, ca s-o cunoască și colegii tăi! 

Îmi pare nespus de rău că n-am păstrat-o. În minte, însă, îi am reprezentarea grafică 

ciudat de precis! 

 

 Reprezintă, printr-un  desen sau printr-un simbol, ceea ce înseamnă lectura unei cărți 

pentru tine. 
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În drum spre bancă, mi se-ntind mâini prietenoase: 

– Bravo, Băjenare! 

Botez și Ben privesc cu mândrie în jurul lor. În definitiv era un succes, în primul rând, al 

băncii noastre. 

Am citit-o foarte emoționat și, la unele pasagii, mi-au tremurat lacrimi pe gene. Doar în teza 

mea era vorba de tata, care se-ntorsese rănit, în cârji, de pe front.  

Din această fericită zi mi s-a stabilit faima, pe care m-am străduit să n-o dezmint niciodată în 

cei opt ani școală, de a fi cel mai tare din clasă la română. 

             (Grigore Băjenaru, Cișmigiu&Comp. Teza la română) 

Înţelegerea textului 

1. Ce culoare are pentru tine povestirea de mai sus? Motivează-ți răspunsul, în 10-20 de cuvinte. 

 

 

 

 

 

2. Identifică structura narativă a textului, completând datele: 

 Personajul principal 

 Personajele secundare 

 Naratorul 

 Ideea principală 

 

3. Dacă aș dori să traduc povestea,  i-aș da personajului Grigore numele de       

în limba engleză,                                  în limba germană/franceză și 

în limba chineză. 

4. Consultă un DEX al limbii române și completează definițiile acestora pe spațiile punctate. 

 monitor ……………………………………………………………………………………… 

 cestor ……………………………………………………………………………………… 

 front ……………………………………………………………………………………… 

 

 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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5. Grigore Băjenaru, băiatul din fragmentul de mai sus, trece prin anumite momente... 

Subliniază, în text, gândurile acestuia, și apoi notează stările sufletești prin care crezi că trece.  

  

 

 

  

6. Crezi că este importantă organizarea unor evenimente (cercuri de lectură, proiecte 

de parteneriat între școli, vizite la alte școli din alte localități, etc.) care să contribuie la 

schimburile culturale dintre diferite etnii care locuiesc pe același teritoriu? 

Exprimă-ți opinia, în 80-100 de cuvinte, având în vedere informațiile din propria experiență 

culturală. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
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I. TEST SUMATIV 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

   Citeşte cu atenţie, textul de mai jos şi încercuieşte varianta corectă de răspuns: 

– Pun prinsoare, spuse doamna Lepic, că Honorina iar a uitat să-nchidă găinile. 

E-adevărat. Te uiți pe fereastră și vezi imediat. În fundul ogrăzii, cotețul găinilor își cască, în 

noapte, pătratul negru de poartă deschisă. 

– Felix, dacă te-ai duce tu să le-nchizi? zice doamna Lepic celui mai mare dintre copiii săi. 

– Nu-i treaba mea să văd de găini, mormăie Felix, un băiat gălbejit, trândav și fricos. 

– Atunci tu, Ernestina? 

– O, mămico, aș muri de frică! 

Felix, fratele mai mare, și soră-sa, Ernestina, abia ridică ochii când răspund. Citesc amândoi 

foarte adânciți, cu coatele pe masă, frunte-n frunte. 

– Doamne, că proastă mai sunt! spuse doamna Lepic. Unde mi-e capul? Morcoveață, du-te 

și- nchide găinile! 

Cu porecla asta îl alintă pe mezinul casei, din pricină că are părul roșu și fața pistruiată. 

Morcoveață, care-și făcea de lucru pe sub masă, se ridică și îngână sfios: 

– Zău că și mie mi-e frică, mămico! 

– Cum! i-o întoarce doamna Lepic. Un voinic ca tine? Mă faci să râd. Hai, mișcă-te odată! 

– Păi ce, nu-l știm noi? E viteaz ca un țap, sare cu gura soră-sa Ernestine. 

                                                                              (Jules Renard, Morcoveață - fragment) 

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

1. Precizează dacă următoarele enunțuri, care vizează textul dat,  sunt adevărate (A) sau false (F):   

 6 puncte 

a. Ernestina și Felix sunt frați.                                         

b. Cotețul găinilor a fost închis de Honorina. 

c. Băiatul cel mare era trândav, gălbejit și fricos.                   
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d. Copiii stau în pat, cu ochii ațintiți în tavan. 

e. Fiul cel mic al familiei era poreclit Morcoveață. 

f. Crezând că îl va răsplăti, acesta o ascultă pe mama lui.    

2. Completează căsuțele libere cu răspunsuri care vizează textul dat:                     6 puncte 

a.  Identifică un reper spațial și unul temporal din textul dat.  

                           

b. Numește doi copii care iau parte la dialog. 

  

  

 

c.  Precizează motivul pentru care copiii nu ies în curte. 

 

3. Menționează, într-un enunţ, titlul volumului din care face parte fragmentul dat şi numele 

autorului.                                                                                                                           6 puncte 

 

 

 

4. Transcrie o secvență din text din care reies trăsături ale lui Morcoveață.                        6 puncte 

 

 

5. Explică semnificația expresiei:  E viteaz ca un țap.                                                   6 puncte 
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SUBIECTUL al II –lea (30 de puncte) 

Minunata  lume a cărţilor 

O, dulce vârstă a copilăriei!... Vârsta de aur în care am trăit, pentru prima oară, bucuria 

mare, a descifrării tainelor cărţii de citire. 

         Voi purta mereu în suflet imaginea unei fiinţe  blânde, a doamnei învăţătoare care,  cu 

atâta căldură,  s-a apropiat de mine  şi mi-a trezit dragostea pentru lumea basmelor.  

Închid ochii şi, prin minte, mi se derulează personajele lumii de poveste. Ele mi-au îmbogăţit 

imaginaţia, în acele seri nesfârşite din  primii  ani de şcoală. Se perindă în  fața ochilor, ca într-un 

carnaval,  Scufiţa-Roşie, Albă ca Zăpada, capra cu cei trei iezișori, Feți-frumoși și                   

Ilene Cosânzene sau cai năzdrăvani cu aripi de poveste... 

        Ca printr-un vis, o revăd pe Lizuca şi pe drăgălaşul ei căţel. Acesta i-a fost alături în 

dumbrava minunată a bunicilor...  

         Nelipsit de la această întâlnire este şi Nică, cu întâmplările lui cu pupăza din tei, sau cele 

de la cireşe şi la scăldat . 

            Călătoria aceasta în lumea cărţilor îmi aduce mereu multe bucurii. De aceea îmi place să 

citesc mult, cartea fiind pentru mine, un prieten nedespărţit de gânduri şi vise. 

                                                                                                                       (Text creat) 

Scrie, în caseta fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

1. Cuvântul  aur are sens figurat în enunțul:                                                          6 puncte 

a) Am vizitat de curând o mină de aur. 

b) Vârsta de aur a copilăriei rămâne veșnic în sufletele noastre. 

c) Era fericită c-a primit în dar un inel de aur. 

d) A fost plătit în aur. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                    . 

2. Sinonimele, din text, ale cuvintelor taine și  nesfârșite sunt:                                  6 puncte 

a) povești, nehotărâte; 

b) enigme, interminabile; 

c) minciuni, eterne. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                   . 

3. Conțin diftongi toate cuvintele din seria:                                                        6 puncte                                                   
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a) copilăriei, aur, tainelor; 

b) voi, mereu, ființe; 

c) doamnei, învățătoare, mi-a; 

d) imaginația, școală, trei. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                     . 

4. Precizați valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri:                                      6 puncte  

a) Cuvântul care poate avea omonim. 

b) Litera i din structura mi-a (trezit) este vocală. 

c) Verbul a închide este un cuvânt polisemantic. 

5. Cuvintele corect despărțite în silabe se află în seria:                                 6 puncte 

a) vâr-sta, tră-it, căr-ții; 

b) i-ma-gi-nea, î-mbo-gă-țit, nes-fâr-și-te; 

c) dum-bra-va, în-tâm-plă-ri-le, scăl-dat; 

d) ne-li-psit, pen-tru, des-ci-fră-rii. 

 Litera corespunzătoare răspunsului corect este                    . 

 

SUBIECTUL al  III - lea (30 de puncte) 

Imaginează-ți o conversație purtată între două dintre personajele de poveste îndrăgite de tine. 

Redactează un dialog, de 8-10 replici, respectând normele de scriere corectă. 

 În redactarea compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 vei realiza o scurtă introducere narativă, înainte de folosirea dialogului; 

 vei folosi numele a două personaje de poveste; 

 vei respecta convențiile specifice textului dialogat; 

 vei respecta numărul de cuvinte cerut. 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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II. JOCUL COPILĂRIEI 

  

 

LECTURĂ 

Textul narativ literar – în proză 

• Instanţele comunicării narative: autor, narator, personaje  

• Narațiunea la persoana a III-a și la persoana I  

• Momentele subiectului/etapele acțiunii  

• Dialogul în textul literar  

 

REDACTARE 

 Rezumatul  

 Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă  

 Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ 

 

GRAMATICĂ 

 Verbul. Moduri verbale și timpurile lor: conjunctivul şi 

condiţionalul-optativ. Posibilități combinatorii ale verbului. 

Prepoziţia  

 Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; numele predicativ. 

Acordul numelui predicativ  

 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE 

 Modele în viaţă: Prietenii din cărţi 

 

https://gokid.ro/povestea-pentru-copii-taramul-copilariei/ 

) ) 
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1. Instanțele comunicării narative: autor, narator, personaje 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

Totul a început într-o vineri. În momentul în care cineva și-a înfipt degetul în butonul 

soneriei noastre și l-a uitat acolo timp de treizeci de secunde, dacă nu mai bine, lucrurile nu 

arătau grozav prin casă. Și nici în afara ei. Dacă stau să mă gândesc, rareori lucrurile arată 

grozav prin casă – iar despre ce se întâmplă pe afară nici n-are rost să vorbim. 

Era după-amiază, acel moment al zilei când totul pare s-o ia razna. Cărțile și hainele 

prind viață și se risipesc te miri unde, cu o oarecare preferință pentru cel mai puțin probabile 

sau greu accesibile locuri: pe covor, sub pat, sub masa de la bucătărie și, cu puțin noroc, în lada 

de cartofi din cămară sau din congelator (mda, știu, dar chiar mi s-a întâmplat). 

Partea bună: oriunde te-ai afla, e suficient să întinzi mâna ca să apuci o carte. Sau o 

haină. Sau o jucărie. Sau orice altceva, cu excepția lucrurilor de care chiar ai nevoie. 

Partea proastă: ești certată sau pedepsită, de la caz la caz, după care trebuie să strângi 

și să pui totul la loc. [...] 

- Olguța, scumpo, ești bună să vezi cine e la ușă, te rog? S-a auzit din dormitor un glas 

stins de femeie. 

Femeia din dormitor era mama Olguței. 

Iar Olguța sunt eu.  

(Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane) 

I. A. Înţelegerea textului literar 

1. Completează următoarele enunțuri referitoare la fragmentul dat: 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................... Mi-a plăcut 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

....................................................................................................... Nu mi-a plăcut 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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 O întrebare pe care mi-am pus-o citind textul este: 

 

 

 

 

 

 

2. Notează numele autorului textului dat. 

 

3. Încercuiește varianta corectă de răspuns. 

 Naratorul din textul citat relatează: 

a)  la persoana I; b)  la persoana a II-a; c)  la persoana a III-a.  

 Naratorul din textul citat: 

a) păstrează o atitudine detașată, obiectivă; 

b) relatează o experiență personală și subiectivă; 

c) împrumută perspectiva unui personaj, privind lumea prin ochii acestuia. 

4. Ținând cont de răspunsul dat la exercițiul anterior, precizează tipul de narator prezent în 

textul de mai sus. 

 ................................................................................................................................................ 

5. Precizează personajele care apar în fragment. 

 ................................................................................................................................................ 

6. Transcrie un fragment de maximum 12 cuvinte din care să reiasă caracterul neobișnuit al 

întâmplării. 

 ……………………………………………………………...…………………………………... 

……………………………………………………………...…………………………………... 

7. Menționează cel puțin trei însușiri ale Olguței.   

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Aş vrea să ştiu 

 
........................................................................................................................................ 

Olguţa 



Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VI-a 
 

66 
 

8. Prezintă modul în care fetița se comportă cu lucrurile ei. 

 ……………………………………………………………...…………………………………... 

……………………………………………………………...…………………………………... 

……………………………………………………………...…………………………………... 

B.  Redactare  

Redactează o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să argumentezi că fragmentul citat este 

un text narativ. În compunerea ta, trebuie: 

 să prezinţi patru trăsături ale textului narativ; 

 să ilustrezi cele patru trăsături cu exemple adecvate, selectate din fragmentul citat; 

 să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate; 

 să respecți limita de spaţiu indicată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ........................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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Verbul (actualizarea cunoștințelor) 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

Rolul important este în familie. 

În relația părinți-bunici am recomandat tot timpul să existe un acord, un acord între 

părinți și bunici. Să-i convingem pe bunici că hrana sănătoasă e bună. Dar nu e suficient. 

Trebuie să lăsăm și câteva meniuri, de exemplu, pentru că bunicii noștri au crescut cu alt tip de 

meniu, alt tip de alimentație, în altă cultură. Și tot timpul va apărea argumentul, dar uite, noi 

suntem bine mersi, da? 

Dacă bunicii nu pot să ne devină parteneri, ok, atunci trebuie să căutăm pe altcineva. 

Dar întotdeauna părinții și bunicii sunt mediul cel mai potrivit pentru copii, pentru că bunicii au 

rostul lor: de spus povești, de explicat lucruri despre lume și viață pe care uneori părinții nu au 

timp să le povestească. Deci, eu aș merge pe cultivarea relației cu bunicii. 

(https://www.digi24.ro/magazin/stil-de-viata/familie/cum-rezolvam-razboiul-bunici-parinti-copii) 

 

II. Limba română 

1. Rescrie, din textul suport, 2 verbe la timpul prezent şi 2 verbe la timpul trecut. Completează 

spaţiile punctate cu alte 3 verbe pentru fiecare formă: 

 prezent:  

 

 trecut:  

2. Menționează modul, timpul, persoana și funcția sintactică a verbelor subliniate din textul 

suport: 

Verbul Mod Timp Persoană Funcția sintactică 

este     

am recomandat     

va apărea     

nu pot     

  

 

https://www.digi24.ro/magazin/stil-de-viata/familie/cum-rezolvam-razboiul-bunici-parinti-copii
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3. Redactează un text, de 3-5 rânduri, în care să utilizezi cel puţin 3 timpuri diferite ale verbului 

la modul indicativ. Subliniază aceste forme. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

4. Scrie formele verbului a strica la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect la toate 

persoanele. 

 

 

 

 

 

5. Încercuiește forma corectă a verbelor la prezent: 

 Colegul meu se străduiește/străduie să învețe cât mai bine. 

 Eu creez/creiez compuneri minunate. 

 La temă, eu copii/copiez cerința. 

 Fratele meu lucră/lucrează în grădină. 

 Doamna profesoară se așează/așază la catedră. 

6. Precizează timpul fiecărui verb de mai jos:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 cerui  

 noi spuneam 

 ai crezut  

 împletise  

 nu spuneți!  

 credeau  

 a învăţat  

 vorbirăţi  

 merseseşi 

 

 

 a ajutat 

 voi privi  

 mergea  

 râdem   

 am să trec  

 voi fi memorat  

 scrie!   

 am organizat   

 căutaserăm  

 

 

singular plural 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
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7. Trece la forma negativă verbele la modul imperativ din următoarele enunțuri: 

       Forma negativă 

 Scrie lecția!    ................................... 

 Du-te la tablă!    ................................... 

 Dați-i cartea!    ................................... 

 Fă-ți tema!     ................................... 

 

  

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Alcătuiește enunțuri în care să folosești verbele de mai jos, cu formele indicate: 

 a citi 

 persoana I – perfect simplu 

..................................................................................................................................................... 

 persoana a III-a – perfect simplu 

..................................................................................................................................................... 

 a reuși 

 persoana I – mai-mult-ca-perfect 

..................................................................................................................................................... 

 persoana a III-a – mai-mult-ca-perfect 

..................................................................................................................................................... 

 a merge 

 persoana I – perfect simplu 

..................................................................................................................................................... 

 persoana a III-a – perfect simplu 

..................................................................................................................................................... 
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9. Trasează săgeți pentru a uni cele două coloane, urmărind modul și timpul verbelor: 

a) a spus 

b) aveam să citesc 

c) am citit 

d) plecați! 

e) vor vorbi 

f) scriseserăm 

g) am să aud 

h) (eu) îi găsii 

i) vor fi înțeles 

10. Alcătuiește câte o propoziție în care predicatul să fie exprimat, pe rând, prin câte un verb la  

modurile indicativ și imperativ. 

 

 

 

11. Identifică, prin subliniere cu diferite culori, formele verbale nepersonale (infinitiv și participiu): 

 În vremea aceea, sfâșierea dintre fiii Fulgerului părea a se alina, fiecare bucurându-se cu vânarea 

de vânt și cu dobânda de până atunci.                       (Eusebiu Camilar, Povestiri eroice) 

 Când mama nu mai putea de obosită..., noi băieții, tocmai atunci rădicam casa în slavă. 

(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)               

 Doar unu-i împăratul Roș, vestit prin meleagurile aceste pentru bunătatea lui cea nepomenită și 

milostivirea lui cea neauzită.                    (Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb) 

 

12. Analizează morfologic şi sintactic verbele subliniate din textul următor: 

După ce urcară celălalt mal, rămaseră privind înainte. Satul nu se zărea. Se întoarseră unul 

spre altul. Buzele celui mai mic prinseră să tremure. 

- Nu se vede nimic! murmură cel mare. 

Iar glasul mezinului începu să scrâncească. 

- Ne-am rătăcit. Ce ne facem noi acum? Au să ne mănânce lupii... 

Cel mare își înghiți plânsul cu greutate și zise: 

indicativ .....................................................................................................

. 
imperativ 

.....................................................................................................

. 
...................................................................................................

... 

 

imperativ, formă afirmativă 

indicativ, mai-mult-ca-perfect 

indicativ, perfect simplu 

indicativ, viitor standard, formă de limbă vorbită 

indicativ, perfect compus 

indicativ, viitor standard 

indicativ, viitor anterior  

indicativ, viitor în trecut 
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- Măi, Ionică, și tata-bătrân zicea că l-a apucat odată o viforniță, și el a mers înainte și a 

scăpat... 

- Mi-i frig! îngână cel mic. 

- Vâră-ți mânile în mânici, bine, - și grămădește-le sub barbă. Steaua o duc eu. Când om ajunge, 

avem să cântăm și să ne rugăm să ne găzduiască cineva peste noapte. 

(Mihail Sadoveanu, Vestitorii) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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2. Narațiunea la persoana a III-a 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

După ce toți elevii intrară în Sală și se așezară fiecare la masa Casei sale, începură să intre și 

profesorii, înaintând în șir spre Masa de Onoare și așezându-se pe rând la locurile lor. Ultimii intrară 

profesorul Dumbledore, profesorul Karkarov și Madame Maxime. Când apăru directoarea lor, elevii 

de la Beauxbatons săriră ca unul în picioare. Câțiva elevi de la Hogwarts izbucniră în râs. Celor de la 

Beauxbatons păru să nu le pese câtuși de puțin și nu-și reluară locurile până când Madam Maxime nu 

se așeză la stânga lui Dumbledore. Dumbledore rămase în picioare și peste Sala Mare se lăsă liniștea. 

- Bună seara, doamnelor, domnilor și dragi oaspeți spectrali și, mai ales, reali, spuse 

Dumbledore, întorcându-se cu un zâmbet radios spre studenții străini. E o deosebită plăcere pentru 

mine să vă urez bun venit la Hogwarts. Sper din toată inima - și am motive să cred că așa va fi – că 

timpul pe care îl veți petrece aici să fie o perioadă de relaxare și de bucurie. 

 (J.K. Rowling, Harry Potter și Pocalul de foc) 

I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Notează numele autorului și titlul textului din care a fost extras fragmentul. 

 

 

2. Încercuiește varianta corectă de răspuns. 

 Naratorul din textul citat relatează: 

a) la persoana I;   b) la persoana a II-a;  c) la persoana a III-a. 

3. Întâmplările sunt relatate de către: 

a) un povestitor care participă la acțiune; 

b) un personaj care este martorul întâmplărilor relatate; 

c) un povestitor anonim, care știe totul despre întâmplările relatate și despre personaje. 

4. Ținând cont de răspunsul dat la exercițiul anterior, precizează tipul de narator prezent în textul de 

mai sus. 

 ..................................................................................................................................................... 

5. Identifică şi numeşte două figuri de stil diferite din textul suport. 

 

 

Autorul  Titlul   
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6. Precizează personajele care apar în fragment. 

 

 

 

7. Transcrie, din ultimul paragraf al textului, o secvență care are rolul de a indica momentul 

desfășurării acțiunii. 

 

 

8. Completează enunțul pe care îl consideri adevărat cu informațiile corespunzătoare: 

a) Acțiunea din fragmentul citat se desfășoară într-un singur loc, respectiv: 

............................................................................................................................. 

b) Acțiunea din fragmentul citat se desfășoară în două locuri, respectiv:  

............................................................................................................................. 

 

 

B.  Redactare  

Redactează un text narativ, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare fictivă cu personajul 

tău preferat dintr-o carte. În compunerea ta, trebuie: 

 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;  

 să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;  

 să ai un conţinut adecvat cerinţei;  

 să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajele 
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Modul conjunctiv  

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

Intrată din ce în ce mai adânc în acest univers creat de J.K.Rowling, am văzut că am doar două 

variante: să abandonez, pentru că deja am început să mă plictisesc, sau să continui, interesată de 

fenomen. Evident am ales a doua variantă, pentru că deși nu sunt un fan înfocat și exaltat al seriei, îmi 

place, mă prinde și îmi ține atenția captată suficient de mult încât să nu mă plictisească. ,,Harry Potter 

și Pocalul de Foc” este volumul 4, cel mai animat și mai dinamic volum, structurat pe momente cheie 

foarte ușor de distins. Spre deosebire de celelalte 3 volume, acesta a avut un singur subiect central, 

atenția fiind focusată 99.99% pe acest lucru și sincer, nu știu dacă a fost o abordare bună. Evident, eu 

am fost atentă și la alte detalii, la relaționarea personajelor și la evoluția lor, atât între ele cât și cu 

restul personajelor din serie. […] În plus, se observă o evoluție a personajelor, pe care eu de fiecare 

dată o urmăresc, ce îmi indică foarte multe despre stilul autorului și modul în care reușește să te facă 

să te legi de acestea, să le iubești sau din contră, să le urăști. Acum, fiecare după preferințe. 

(https://booknation.ro/recenzie-harry-potter-si-pocalul-de-foc-de-j-k-rowling/) 

II. Limba română 

1. Subliniază cu roșu verbele la modul conjunctiv și cu albastru cele la modul indicativ din textul 

suport. 

2. Indică timpul primelor patru verbe identificate în textul suport. 

 

 

 

 

 

3. Înlocuiește cu forma verbală nepersonală de infinitiv verbele la conjunctiv din textul suport, 

transcriind și verbele de care depind. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

 

 

 

Verbele  Timpul   

https://booknation.ro/recenzie-harry-potter-si-pocalul-de-foc-de-j-k-rowling/
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4. Subliniază forma corectă a verbelor la modul conjunctiv: 

 

 

 

 

5. Trece verbele următoare la modul conjunctiv, timpul perfect:  

 a coborî  

 a găsi    

 a vedea    

 a merge  

 

6. Pune verbele dintre paranteze la modul conjunctiv, timpul prezent, persoana a II-a, singular: 

 (a citi)                                        povestea până mâine. Aș dori (a afla)                                

sfârșitul și (a prezenta)                                    în fața clasei rezumatul. Trebuie (a afla)  

                                  morala textului. 

7. Adaugă în enunțurile de mai jos cât mai multe verbe la modul conjunctiv, timpul prezent și perfect: 

 Îmi doresc să …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 Ar fi fost minunat să …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………..………... 

  

     Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Precizează timpul verbelor la conjunctiv și menționează ce exprimă în propozițiile de mai jos: 

 Să te dai jos de acolo!  .............................................................................. 

 Să fii atent la ore!  .............................................................................. 

 Să fi înțeles greșit situația?  .............................................................................. 

 Să ieșim afară?  .............................................................................. 

 

 

 să reți/să reții 

 să previ/să previi 

 să ții/să ți 

 să descui/să descuii 

 

 

 să devii/să devi 

 să aibe/să aibă/să aivă 

 să ști/să știi 

 să obții/să obți 
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9. Alcătuiește câte o propoziție în care predicatul exprimat prin verb la modul conjunctiv să exprime: 

 o poruncă  .......................................................................................................................... 

 un îndemn .......................................................................................................................... 

 un sfat  .......................................................................................................................... 

 o îndoială  .......................................................................................................................... 

10. Subliniază verbele la modul conjunctiv din textul următor: 

 Măgăruşul mai făcu vreo câţiva paşi, ca să se apropie de făptura aceea ciudată, îmbrăcată 

toată în alb, făcută mai mult din aripi decât din trup. 

- Sunt Măgăruşul, vreau să stăm puţin de vorbă, dacă nu te superi! 

- Nu mă supăr! – zise Fluturele. Nimeni din neamul nostru nu s-a supărat vreodată! Tocmai de 

aceea noi n-avem nici colţi cu care să muşcăm, nici gheare cu care să sfâşiem… 

 Şi fluturele se ridică iarăşi, în zborul lui pâlpâit, mutându-se pe o altă floare, mai dinspre 

vârful tufelor de soc. 

- Nic! Eu nu sunt din vreun neam de zurbagii – zise Măgăruşul. Ar fi bine dacă ai veni mai 

aproape, să ne cunoaştem… 

- Ce-ai zis? Ce să naştem? Mai spune o dată, că n-am înţeles! – zise Fluturele, aşezându-se pe 

altă floare aflată şi mai către vârful crengilor de soc. 

- Nu să naştem!... – strigă Măgăruşul, stârnind cu vocea lui groasă câţiva pui de vrabie, care se 

pitulară într-o clipită în cuiburile lor. Să ne cunoaştem! 

- Acum am înţeles! – zise Fluturele, mutându-se pe o altă floare… Să ne cum naştem! Sunt de 

acord… Uite, n-o să-ţi vie să crezi, dar eu m-am cum născut dintr-o omidă!  

         (Petre Ghelmez, Măgăruşul) 

11. Completează tabelul de mai jos cu informațiile referitoare la primele șase verbe subliniate la 

exercițiul 10: 

Verb Mod Timp Persoană Număr 
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12. Scrie 5 recomandări în contextul pandemiei COVID-19, folosind verbe la modul conjunctiv. 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 
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3. Rezumatul 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

În urma lor, în fața casei cu persienele lăsate, Lizuca rămase gânditoare, cu ochii ațintiți și cu 

sprâncenele ușor încruntate. În preajma-i se desfășurau câteva răzoare
1
 uscate, cu flori sărace și 

ofilite. Globuri de sticlă colorată, înălțate în bețe, răsfrângeau imaginile diforme
2
 ale copilului și 

cățelului. 

Duduia
3
 Lizuca nu stătu mult în cumpănă. 

– Patrocle, vorbi ea înălțând lângă nas arătătorul mâinii stângi, eu nu mai stau aici. Mă duc la 

bunicii mei. 

Câinele o privea țintă. 

Fetița se strecura spre cerdacul
4 

de dindos, pe unde o scosese slujnicuța, și trase dintr-un 

cotlon al ei o hăinuță și o beretă
5
 de lână roșie. Se pleca și își ridica colțunii căzuți. Apoi iar rămase 

gânditoare. 

Stând cuminte pe coadă, Patrocle îi urmărea toate mișcările. Îndemnat de prevederea stăpânei 

lui, se prelinse, nesimțit și cu urechile clăpăuge, spre bucătărie, și se întoarse în scurt timp, purtând 

delicat în gură, numai de o margine, o felie mare de pâine albă. Un glas răgușit răsuna în urma lui: 

– Țiba! turba naibii! bată-te Dumnezeu să te bată și n-ai mai ajunge! O bucată de lemn suna cu 

zgomot în cerdac și sălta de câteva ori în capete, pe urmele cățelului. Patrocle întoarse capul, înțelese 

că urmărirea încetează și veni cu pâinea la tovarășa lui. 

– Patrocle, de ce duci pâinea în gură? întrebă râzând Lizuca. 

– Pentru că n-am buzunar! îi răspunse cu ochii cățelușul, foarte vesel. 

– Atunci s-o strângem la mine, s-avem la vreme de nevoie, hotărî duduia Lizuca; și primind de 

la Patrocle pâinea, o așeză cu grijă într-un buzunar al hăinuței roșii. Ne mai trebuie ceva, urmă fetița, 

și pe urmă fugim. Ne ducem în lume, la bunicii noștri!… 

Lizuca cunoștea toate cotloanele casei. Găsi îndată cenușa de care avea mare nevoie, umplu cu 

ochi celălalt buzunar al hăinuței sale și se întoarse spre portița de la stradă. 

Tărâțele, ori făina, nu sunt bune, explica ea. Este o poveste cu copiii rătăciți pe care mi-o 

spunea bunicuța – ș-acolo se vede că iepurii și vulpile lingeau dâra de făină și de tărâțî și copiii n-au 

mai putut cunoaște drumul înapoi. Ca să se cunoască semnele, trebuie să presuri cenușă. Hai să 

mergem, Patrocle! 
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– Hai! răspunse cățelul. Și ieșiră amândoi pe portiță, pornind pe-un drum lung și plin de 

peripeții. 

(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată) 

Vocabular:  1.  răzor  – strat de flori sau de legume; 

 2.  diform  – care nu are forma, figura sau proporțiile  pe care ar trebui să le aibă; 

 3.  duduie -  domnișoară; 

 4. cerdac – mic pridvor cu balustradă, verandă  (la casele tărănești); 

 5. beretă – șapcă marinărească fără cozoroc. 

 

I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Transcrie din text două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la spaţiul acțiunii. 

 

 

2. Explică rolul virgulelor în secvenţa: – Patrocle, vorbi ea înălțând lângă nas arătătorul mâinii 

stângi, eu nu mai stau aici. 

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

3. Precizează personajele care apar în acest fragment. 

 

 

4. Care este rolul folosirii verbelor la perfect simplu? 

 

 

5. Extrage din text două idei principale și două secundare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idei principale Idei secundare 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
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6. Numește două trăsături ale Lizucăi, care reies din fragmentul dat. 

 

 

7. Comentează, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: Atunci s-o strângem la mine,  s-avem la 

vreme de nevoie, hotărî duduia Lizuca; și primind de la Patrocle pâinea, o așeză cu grijă într-un 

buzunar al hăinuței roșii. Ne mai trebuie ceva, urmă fetița, și pe urmă fugim. Ne ducem în lume, la 

bunicii noștri!… 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

8. Alcătuiește o bandă desenată în care să surprinzi evoluția acțiunii din fragmentul dat. Schițează mai 

jos ce va conține fiecare vinietă. 

 

B.  Redactare  

Scrie, în maximum 80-100 cuvinte, rezumatul textului dat.  Vei avea în vedere: 

 să desprinzi ideile principale ale textului; 

 să prezinţi evenimentele în succesiune logică; 

 să respecţi convenţiile specifice rezumatului; 

 să te înscrii în limita de spaţiu indicată. 
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Modul condițional-optativ  

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

Dacă timpul s-ar muta înapoi, suspendând clipa, iar Dumnezeu mi-ar da o nouă şansă, mi-ar 

plăcea să mă reîntorc pe uliţa copilăriei mele, să mai simt strângerea de mână a bunicii, când 

coboram din deal spre biserică ori vocea stinsă cu care mă legăna sau ciripitul păsărilor din pomii 

copilăriei, să văd frunzele crud de verzi ce-mi vrăjeau primăverile, în casa bunicilor […]  

Dacă timpul s-ar muta înapoi, mi-aş rechema bunicii de dincolo de lume, pentru a le spune ce mult 

am învăţat de la ei, cât îi preţuiesc şi-i iubesc pentru toată copilăria şi adolescenţa cu care le-am 

umplut viaţa, dar şi ce rău îmi pare că de la niciunul nu mi-am luat rămas bun şi nu le-am mulţumit, 

le-aş spune că sunt în gândurile mele, surâzători, pe nelipsita bancă de lemn, de la străzile copilăriei 

de pe care priveam în nopţile de vară Calea Lactee, visând că, acolo sus, oamenii se reîntâlnesc…. 

(blogul personal al Gabrielei Răducanu) 

 

II. Limba română 

1. Subliniază cu o linie verbele la modul condițional-optativ, timpul prezent și cu două linii pe cele la 

modul indicativ. 

2. Conjugă primul verb la modul condițional-optativ la toate persoanele. 

Singular plural 

  

  

  

 

3. Trece primele cinci verbe la modul condițional-optativ din textul suport de la timpul prezent la 

timpul perfect. 

Timpul prezent Timpul perfect 

 ................................................ .......................................................... 

 ................................................ .......................................................... 

 ................................................ .......................................................... 

 ................................................ .......................................................... 

 ................................................ .......................................................... 
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4. Taie intrusul din fiecare serie de mai jos: 

a) am vorbi; ar merge; am râde; ați spune; am  uitat. 

b) aș vedea; ați desena; ați strigat; ai asculta; ar uda. 

c) au ajuta; ai scrie; am da; ai lucrat; ar suna. 

5. Alege forma corectă de condițional-optativ, timpul prezent din enunțurile de mai jos, subliniind-o: 

a) Mi-ar place/ Mi-ar plăcea să merg la mare. 

b) Mi-ar displace/ Mi-ar displăcea să ne mutăm în alt oraș. 

c) Copilul ar tace/ ar tăcea dacă nu ar fi flămând. 

d) Dacă ar fi posibil, cartea ar apare/ ar apărea peste două săptămâni. 

e) Iepurașul ar dispare/ ar dispărea dacă magicianul ar face/ar făcea o vrajă. 

6. Scrie formele verbelor date la modul condițional-optativ, timpul perfect: 

 persoana a III-a, număr plural: 

         a termina                                 a cânta                                         a ști 

  

 

 

 persoana a II-a, număr singular: 

          a pleca                                        a sta                                     a chema 

 

 

7. Rescrie enunțurile de mai jos, corectând greșelile: 

 Dacă ași învăța mai mult, ași lua note mai bune. 

..................................................................................................................................................... 

 A-i merge cu mine dacă tea-și ruga? 

..................................................................................................................................................... 

 Dacă nu ploa, a-ți fii mers în excursie. 

..................................................................................................................................................... 

 Dacă naș fi fost m-ai atent, n-ași fi întărziat atât demult. 

..................................................................................................................................................... 
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

8. Construiește enunțuri cu ortogramele: m-ai/mai, n-ai/nai, n-aș/naș, c-ai/cai, c-am/cam,i-ar/iar, 

folosind pentru prima formă verbe la modul condițional-optativ. 

m-ai  ................................................................................................................ 

mai  ................................................................................................................ 

n-ai  ................................................................................................................ 

nai  ................................................................................................................ 

n-aş  ................................................................................................................ 

naş  ................................................................................................................ 

c-ai  ................................................................................................................ 

cai  ................................................................................................................ 

c-am ................................................................................................................ 

cam  ................................................................................................................ 

i-ar  ................................................................................................................ 

iar  ................................................................................................................ 

 

9. Potrivește și completează spațiile libere cu forma verbului din dreapta la modul condițional-

optativ, timpul prezent: 

 M-aș bucura dacă tu                                  mai des. a veni 

                                  cu mine dacă te-aș chema? a-(i) prii 

 Te-                                   dacă ți-aș face un compliment? a înnegri 

 I-                                       o cură cu ape minerale? a zâmbi 

 Și-                                    desenul? a trebui 

                                  să mă străduiesc mai mult?  a se sfii 

10. Transformă trei dintre exemplele de la exercițiul anterior, la alegere, folosind verbe la modul 

condițional-optativ, timpul perfect. 
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.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

11. Subliniază verbele la modul condițional-optativ, timpul prezent, forme inverse din următoarele 

enunțuri: 

a) Duce-m-aș și m-aș tot duce! 

b) Vedea-te-aș la casa ta! 

c) Dormire-ai dus! 

d) Mânca-te-ar câinii să te mănânce! 

 

12. Răspunde la întrebările de mai jos, folosind verbe la modul condițional-optativ. Subliniază-le. 

 Ce ai face dacă ai câștiga la Loto? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 Ce ai face dacă te-ai transforma într-un animal? 

.......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 Ce ai fi făcut dacă ai fi avut puteri magice? 

.......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 Ce ai fi făcut dacă ai fi avut mai mult timp liber? 

.......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 
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4. Momentele subiectului (etapele acțiunii) 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

Calul albastru e în lanurile albastre cu ovăz. L-am văzut chiar ieri cum păștea albăstrele din 

lanurile albastre și acum știu de ce este albastru.  

S-au adunat într-o bună zi la sfat caii de pe întreg pământul: bălani și negri ca pana corbului, 

suri și murgi.  

- Fraților, grăi unul. N-ar fi de mirare ca mașinile să pună de-a binelea stăpânire pe lume. De 

pe acum avem, din an în an, tot mai puțini mânji. Așa că măcar unul dintre noi să fie nemuritor!  

Și hotărâră ca acel cal nemuritor să aibă culoarea visului, să fie albastru asemenea zambilelor 

și florilor de nu-mă-uita.  

Și să-și facă apariția pretutindeni unde oamenii visează. I-au pus aripi albastre și nume 

albastru: „Calul Albastru al Speranței”. Și mai hotărâră să fie pururi singur: visele înfloresc în 

singurătate. Și de aceea Calul Speranței nu va avea parte de prieteni.  

Va fi singur și nemuritor.  

Se întristă Calul Albastru. Dar ceilalți îi spuseră că tristețea e și ea albastră și-i vine foarte 

bine. 

- Ești calul viselor și hrana ta vor fi florile de nu-mă-uita. Când cerul va fi albastru, tăvălește-

te pe pajiștile tăriei. Când marea va fi albastră, scaldă-te în mare. Iar când o să ți se facă sete, caută 

Izvorul Albastru al Speranței. Nu uita că ești singur și că nu ți-e dat să trăiești alături de alții, ci în 

depărtările albastre, spre care privesc îndelung, legănați de speranță oamenii. N-ai voie să te apropii 

de nimeni. Iar de cumva te apropii, s-o faci numai la ceas albastru: în ceața zorilor sau în pâclele 

amurgului.  

Așa hotărâră caii.  

Calul Albastru e un miracol albastru și cel pe care-l poartă el în galop vede miracole albastre. 

De aceea e atât de scump la vedere. Dar, cine știe, dacă găsești un pumn de ovăz albastru…  

Ce zici, ai un pumn de ovăz albastru? 

(Imants Ziedonis, Basm albastru) 

I. A. Înţelegerea textului literar 

1. Încercuiește cuvintele ce numesc momentele subiectului: 
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B N A R A Ț I U N E Z V G T L 

P O I U Y T R P U N C T U L S 

E C U L M I N A N T X C V B I 

R G E N U L E P I C D F G N N 

S D E S F Ă Ș U R A R E A A T 

O A C Ț I U N I I S D F G R R 

N H J D E Z N O D Ă M Â N T I 

A W Q E R T Y U I O P L K O G 

J E X P O Z I Ț I U N E F R A 

 

2. Completează harta textului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Marchează pe text momentele subiectului. Scrie în tabelul dat ideile principale. 

PERSONAJELE: 

TRĂSĂTURI ALE 

CALULUI ALBASTRU: 

LOCUL ȘI TIMPUL: AUTORUL: 

EXPRESII ARTISTICE: 

TITLUL: 
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Momentele subiectului Idei principale 

EXPOZIȚIUNEA 

(situația inițială) 

 

INTRIGA 

(cauza acțiunii) 

 

DESFĂȘURAREA ACȚIUNII 

 

 

PUNCTUL CULMINANT 

(depășirea situației dificile) 

 

DEZNODĂMÂNTUL 

(situația finală) 

 

 

4. Răspunde la următoarele întrebări despre Calul Albastru al Speranței, folosind informațiile din 

textul suport: 

 Unde poate fi întâlnit?  

…………………………………………………………………………………………………. 

 Când poate fi întâlnit?  

…………………………………………………………………………………………………. 

 Cum poate fi întâlnit?  

…………………………………………………………………………………………………. 

 Cum este Calul Albastru? 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Completează organizatorul grafic dat cu cuvinte/ expresii ce exprimă însușiri pe care le poate avea 

un cal, altele decât cele identificate în text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal 
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6. Găsește termeni de comparație potriviți pentru cuvintele date:  

 negru ca ………………………………………………………. 

 alb asemenea …………………………………………………. 

 albastru ca ……………………………………………………. 

 galben asemenea ……………………………………………… 

7. Completează tabelul dat, conform cerinței, cu expresii/ enunțuri selectate din textul Basm albastru: 

Ce vezi? Ce auzi? Ce simți? Ce gândești? 

 

 

 

 

 

   

8. Creează expresii sugestive după modelul dat:  

 pajiștea -    - cerului  

    - ………………… 

    - ………………… 

    - …………………  

B.  Redactare  

Redactează o compunere, de 100-120 de cuvinte, în care să prezinți momentele subiectului din textul 

citat. În compunerea ta, trebuie: 

 să respecţi fidelitatea faţă de textul dat; 

 să identifici momentele subiectului prezentând succesiunea întâmplărilor la care participă 

personajele; 

 să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate; 

 să te înscrii în limita de spaţiu indicată. 

 

 

 

 

  
 

 

ceas -   - al tristeții  

 - ………………… 

  - ………………… 

  - ………………… 
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Predicatul nominal. Verbul copulativ ,,a fi”; numele predicativ. Acordul numelui predicativ 

1. Citește următoarele enunțuri și înlocuiește, cu termeni asemănători ca sens, verbul a fi. Ce observi? 

Colega mea este în curte.  ........................................................................ 

Ședința a fost ieri. ........................................................................ 

Povestea aceea e de multă vreme. ........................................................................ 

El este din Constanța.  ........................................................................ 

Ce-a fost a fost.  ........................................................................ 

Câți ani or fi de atunci? ........................................................................ 

Cât sunt merele?  ........................................................................ 

Am fost la mare.  ........................................................................ 

Ce e când îți ard obrajii?  ........................................................................ 

       Ce este grindina? ........................................................................ 

 

       

2. Formează propoziții realizând acordul dintre subiecte și numele predicative exprimate prin adjective:  

Subiecte Nume predicative Propoziții 

pisica blând  

ploaia cald  

copiii bucuros  

Maria sportiv  

Alexia și Dan harnic  

Ce ai observat? 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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3. Subliniază, folosind culori diferite, predicatele verbale și predicatele nominale din textul următor: 

Marea este și pentru cei mici, nu numai pentru părinți și bunici. Și la urma urmei, ei nici nu știu 

să se joace ca voi pe plajă, în nisip, în fel și chip, făcând palate în care, pe furiș, intră scoicile prin 

acoperiș. Părinții toată ziua ar vrea să vă culce. Să vă spun un secret: ei au venit la mare numai ca să 

vă încurce. Așa le merge gura: ,,Ce faci?”,,,Unde te duci?”, ,,Stai aici!” Mai rău ca la bunicii care     

s-au făcut mici. Dar acum ați venit cu mine și eu, știți, nu fac scandal. O să vă explic marea, val cu val. 

                                (Marin Sorescu, Marea, o apă folositoare) 

4. Ce valoare morfologică are cuvântul este din primul enunț? Motivează răspunsul. 

..................................................................................................................................................... 

5. Precizează, prin bifare, felul verbului a fi în enunțurile următoare: 

 

Enunțul Verb predicativ Verb copulativ 

a) A fost odată ca niciodată un împărat.   

b) Lecția aceasta a fost captivantă.   

c) Cât este kilogramul de portocale?   

d) Să fii premiant presupune perseverență.   

e) Castelul este din 1500.   

f) Casa bunicilor este foarte veche.   

g) Era în vara anului 2016.   

h) Această carte este a elevului.   

i) El este un băiat serios.   

j) Florile sunt pentru mama.   

6. Completează tabelul de mai jos cu verbele copulative de la exercițiul 5: 

 

Verb copulativ Modul Timpul Persoana Numărul 
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7. Subliniază cu o linie numele predicative simple și cu două linii numele predicative multiple din 

enunțurile de mai jos: 

 După ploaie, soarele este strălucitor și păsărelele sunt vesele. 

 Câinele este jucăuș. 

 Ea este harnică, serioasă și conștiincioasă. 

 Cei doi copii sunt buni prieteni. 

 Ei sunt colegi vechi și jucători de fotbal ambițioși. 

     

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Alcătuiește propoziții în care să ai predicat nominal cu nume predicativ exprimat prin cuvintele: 

elev, cumsecade, cinci, ea. 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

9. Completează tabelul cu informațiile potrivite: 

 

Propoziţia Predicatul 

nominal 

Numele 

predicativ 

Tipul numelui 

predicativ: 

simplu/multiplu 

Partea de vorbire 

prin care se exprimă 

numele predicativ 

Alexandru este colegul 

meu. 

    

Dan este colegul şi 

prietenul meu. 

    

Paula este frumoasă.     
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10. Subliniază predicatele nominale din textele următoare și încercuiește verbele copulative care intră 

în alcătuirea lor: 

 A fost odată ca-n povești, 

A fost ca niciodată, 

Din rude mari împărătești 

O prea frumoasă fată.  

 Făt-Frumos este eroul basmelor românești, fiindcă învinge toți balaurii.  

El este un flăcău înzestrat cu puteri supranaturale, se poate transforma în orice. Personajul 

este curajos și dovedește, în lupta cu adversarii, calitățile sale. El este tânăr, frumos și modest, 

fiind pe placul tuturor prințeselor. Dintotdeauna el a fost întruchiparea binelui în creația 

populară.         (Romulus Antonescu, Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești) 

 

11. În propoziţia: Fata babei era slută, leneşă, ţâfnoasă... (Ion Creangă)  

 predicatul este: a) era slută; b) fata babei era; c) era slută, leneşă, ţâfnoasă.  

 există: a) un predicat nominal; b) un predicat nominal şi un predicat verbal; c) un predicat 

verbal. 

 din predicat face parte: a) un nume predicativ; b) un nume predicat multiplu; c) subiect 

multiplu. 

 cuvântul era este: a) verb auxiliar; b) verb predicativ; c) verb copulativ. 

 verbul este : a) la mod personal; b) formă verbală nepersonală. 

 cuvântul leneşă este: a) adjectiv; b) substantiv; c) numeral. 

12. Completează propozițiile de mai jos, respectând cerinţa dată:  

 Prinţesa era ............................ şi ......................................... (predicat nominal)  

 Prâslea era........................................ (predicat verbal) 

 

 

Maria este frumoasă şi 

isteaţă. 

    

Mama mea este ea.     

Fraţii mei sunt cei doi.     

Și era una la părinți 

Și mândră-n toate cele, 

Cum e fecioara între sfinți 

Și luna între stele.        (Mihai Eminescu, Luceafărul) 
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5. Dialogul în textul literar 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

Copiii au primit ca temă, la limba română, pentru după vacanţă, să facă fiecare un scurt 

portret literar al colegului de bancă. Portret fizic şi sufletesc. Cum arată şi ce fel de om e ... 

Cele două colege de bancă, şi totodată vecine – Victoriţa şi Dana - s-au aşternut pe treabă. 

Primele fraze au şi fost scrise pe caiete. După cât se pare, temele sunt terminate... „din punct de 

vedere fizic". 

Victoriţa îşi lungeşte gâtul spre caietul colegei. 

- Citeşte-mi, o roagă ea. Mor de curiozitate să ştiu ce ai scris despre mine. 

- Da' pe urmă îmi citeşti şi tu, nu-i aşa? 

- Se înţelege. Zi! 

- Dar nu te superi... 

- Cum o să mă supăr! 

- Pe onoarea ta? 

- Pe! 

Colega respiră adânc, şterge de pe caiet câteva fire imaginare de praf şi începe: 

- Ascultă: „Colega mea de bancă este foarte deosebită de mine". 

- Aşa şi este, zi mai departe, tu, mor de curiozitate, tu, să văd cum mă vezi tu... 

Colega nu se lăsă rugată. Continuă: „Ea este o fată bondoacă"... 

- Cum?! se încruntă, brusc jignită, Victoriţa, şi îşi pipăie talia. Sunt eu bondoacă?? 

- Ce, vrei să zici că nu? Aşa-ţi zic toţi copiii: „Bondoaca". 

- Asta tu ai scornit-o, se înfurie Victoriţa. Şterge imediat „bondoacă". 

- Şi ce să pun? Durdulie? 

- Nu. Să nu pui durdulie. 

- Dar ce ? Rotofeie? 

- Nu. Să nu pui rotofeie. Scrie... 

Caută cu ochii închişi cuvântul potrivit. Cealaltă o ajută: 

- ... îndesată? Grăsană? Crede-mă, tot mai bine e „bondoacă". 

- Nu. Scrie aşa: „Ea a slăbit cu două kilograme şi trei sute de grame..." 

- Nu se vede... Zău, tu, nu se vede... 

- Ba se vede, i-o reteză Victoriţa. Dacă vrei, îţi arăt şi rochiţele. 
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- Dar ce? Eu fac portretul rochiţelor? 

Victoriţa se dă bătută. Zâmbeşte acru: 

- Mda! Ştii, sunt curioasă să ştiu ce ai scris mai departe... 

(Mircea Sântimbreanu, Portretul colegei de bancă) 

I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Indică numele personajelor care participă la dialog. 

 

2. Precizează tema dialogului de mai sus. 

 

3. Notează câte câte o trăsătură a Victoriței și a Danei, așa cum reies din dialog. 

 

4. Explică ce rol au, în organizarea dialogului, replicile scurte, care se succed rapid. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

5. Continuă dialogul dintre cele două colege, cu 8-10 replici, atribuindu-le două trăsături morale care să 

completeze portretul fizic. 

 

6. Precizează rolul pe care îl au numele personajelor (sau felul în care sunt ele numite în text) în 

caracterizarea acestora. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

7. Completează tabelul următor cu modificările apărute din transformarea vorbirii directe în vorbire 

indirectă: 

 Vorbire directă Vorbire indirectă 

 

Semne de punctuație 

 

 

 

 

 

Persoana verbelor și a 

pronumelor 
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Cuvinte care au rolul 

de a introduce cuvintele 

personajului 

  

 

Modurile verbelor  

 

 

 

 

 

8. Transformă, în caietul de clasă, următorul fragment dialogat în vorbire indirectă: 

- Cum?! se încruntă, brusc jignită, Victoriţa, şi îşi pipăie talia. Sunt eu bondoacă?? 

- Ce, vrei să zici că nu? Aşa-ţi zic toţi copiii: „Bondoaca". 

- Asta tu ai scornit-o, se înfurie Victoriţa. Şterge imediat „bondoacă". 

- Şi ce să pun? Durdulie? 

- Nu. Să nu pui durdulie. 

- Dar ce? Rotofeie? 

- Nu. Să nu pui rotofeie. Scrie... 

Caută cu ochii închişi cuvântul potrivit. Cealaltă o ajută: 

- ... îndesată? Grăsană? Crede-mă, tot mai bine e „bondoacă". 

- Nu. Scrie aşa: „Ea a slăbit cu două kilograme şi trei sute de grame..." 

- Nu se vede... Zău, tu, nu se vede... 

- Ba se vede, i-o reteză Victoriţa. Dacă vrei, îţi arăt şi rochiţele. 

- Dar ce? Eu fac portretul rochiţelor? 

 

 

B.  Redactare  

Alcătuiește un dialog, de 8-10 replici, între un scriitor de cărți pentru copii și un cititor, respectând 

formulele specifice, în care să existe: 

 o replică ilustrând curiozitatea unuia dintre participanții la dialog; 

 două replici care să arate îngrijorarea; 

 o replică indicând indiferența. 
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Posibilități combinatorii ale verbului. Prepoziția 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

Vă spun ca să ştiţi şi voi: cuvintele care îmi trebuie pentru poveşti le scot din călimară… 

Într-o zi, un cuvânt nu vru să iasă afară. Tot ciocănind disperate în sticla cu peniţa, din 

călimară ieşiră cuvintele: Politeţe, Hărnicie, Prietenie. 

- Hai, spune-ne ce cauţi! 

- Îl caut pe ,,Nu”. Fără el nu pot termina povestea. 

- Pe ,,Nu”? L-a luat o fetiţă în braţe şi nu-i mai dă drumul… 

- Dacă, de pildă, vorbi cuvântul Hărnicie, îi spune mama: ,,Pune masa!” sau ,,Adu apa!” sau 

,,Mătură!”, fetiţa spune că nu poate; are pe ,,Nu” în braţe… 

- Ori dacă, vorbi cuvântul Politeţe, bunica vine de la piaţă, aducând două coşuri grele, fetiţa cu 

,,Nu” în braţe nu sare să-i deschidă uşa… 

- Ori dacă, vorbi cuvântul Prietenie, o colegă o roagă să-i ajute la o problemă grea, fetiţei cu 

,,Nu” în braţe nici nu-i pasă… 

(Octav Pancu - Iași, Fetița care l-a luat pe NU în brațe) 

II. Limba română 

1. Menționează felul predicatelor și subiectelor din al doilea alineat. 

Predicate Subiecte 

............................................................... ............................................................... 

............................................................... ............................................................... 

............................................................... ............................................................... 

 

2. Scrie modurile și timpurile care se construiesc cu ajutorul verbelor auxiliare a fi, a avea și a vrea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

a avea 

a fi 

a vrea 
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3. Încercuiește valoarea pe care o are, în fiecare dintre enunțurile de mai jos, verbul a vrea: 

a) El nu voi să plece acasă. 

b) Voi desena un peisaj. 

c) Dacă vrea să încerce, lasă-l! 

d) Dacă va dori, va întreba. 

4. Încercuiește răspunsul corect: 

 Verbul subliniat în enunțul Te-am auzit cântând. este: 

a) auxiliar; 

b) copulativ; 

c) predicativ. 

 În enunțul Nimeni nu a sunat de când ai ajuns acasă. există: 

a) forme ale verbului auxiliar a avea; 

b) forme ale verbului auxiliar a vrea; 

c) forme ale verbului auxiliar a fi. 

 Verbul din secvența El este Andrei. este: 

a) auxiliar; 

b) copulativ; 

c) predicativ. 

5. Precizează valoarea morfologică a verbelor subliniate în enunțurile următoare: 

 Aș fi venit dacă mă chemau. 

 Ea este neschimbată. 

 Profesorii sunt în cancelarie. 

 Ieri am fost acasă. 

 El voia să alerge. 

 Elevul va răspunde corect. 

 Am rezolvat toate exercițiile. 

 Am o mare nedumerire. 

 

predicativă / auxiliară 

predicativă / auxiliară 

predicativă / auxiliară 

predicativă / auxiliară 
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6. Recompune proverbele folosind prepozițiile potrivite. 

 Lauda             sine, nu  miroase-          bine. 

 Ce naşte              pisică, şoareci mănâncă. 

 Corb              corb nu scoate ochii. 

 Fiecare               sine, făcător              pâine. 

 Cine sapă groapa altuia, cade singur              ea. 

 Nu da vrabia             mână,             cioara              gard. 

7. Menționează complementele din primele două alineate ale textului Fetița care l-a luat pe NU în 

brațe, precizând felul prepozițiilor care le preced. 

Complementul Prepoziția Felul prepoziției 

 

   

   

   

   

   

   

      

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Alcătuiește propoziții conform cerințelor de mai jos: 

a) verbul cu funcție sintactică de predicat verbal să fie la modul indicativ, timpul perfect simplu; 

 .......................................................................................................................................................... 

b) verbul cu funcție sintactică de predicat verbal să aibă în componență auxiliarul a vrea; 

 .......................................................................................................................................................... 

c) predicatul nominal să fie exprimat prin verbul copulativ a fi la conjunctiv, prezent + nume predicativ 

exprimat prin adjectiv; 

 .......................................................................................................................................................... 

d) predicatul nominal să fie exprimat prin verbul copulativ a fi la indicativ, perfect simplu + nume 

predicativ exprimat prin substantiv; 

 .......................................................................................................................................................... 
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e) verbul cu funcție sintactică de predicat verbal să aibă în componență auxiliarul a avea. 

 .......................................................................................................................................................... 

9. Completează propozițiile următoare cu un nume predicativ exprimat prin adjectiv: 

a) Fetele sunt  

b) Casa noastră este 

c) Câinele vecinilor era  

d) Anul viitor, eu voi fi  

e)  Mașina este 

f) Castanul din curtea școlii este 

10. Precizează valorile morfologice și funcțiile sintactice ale cuvintelor care intră în relație cu verbul, în 

exemplele următoare: 

Îl caut pe ,,Nu”. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

Fetița are pe ,,Nu” în braţe. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

Din călimară ieşiră Politeţe, Hărnicie, 

Prietenie. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

 

Bunica vine de la piaţă. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

11. Corectează greșelile de acord dintre predicat și subiect, din enunțurile de mai jos: 

 Vederea desenelor i-au încântat inima. 

 

 Eu și sora mea cânt la pian. 

 

 Talentul și dorința de a se impune nu e suficient. 

 

 La ce preț se va vinde grâul și orzul? 

 

 Copacii de lângă poieniță a înverzit. 
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12. Redactează un text, de 80-100 de cuvinte, în care să povestești o întâmplare hazlie din viața ta.  

În compunere vei utiliza trei predicate verbale, două predicate nominale și patru prepoziții. 

Subliniază-le, folosind culori diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
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INTERCULTURALITATE 

Modele în viață 

 

       Privește cu atenţie banda desenată de mai jos şi rezolvă următoarele sarcini: 

 

 
 

 
 

(Terri Libenson, Emmie cea invizibilă) 
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Înţelegerea textului  

 

1. Emmie este o fată singuratică, alege să se închidă în ea, să se ascundă în spatele desenului și să 

viseze cu ochii deschiși. Ți se pare că procedează bine? Dacă nu, ce sfaturi i-ai da lui Emmie?  

 

 

 

 

2. La polul opus, Katie este o fire deschisă și prietenoasă, care îi atrage ca un magnet pe cei din jur. 

Tu în care dintre cele două personaje te-ai regăsit cel mai mult? 

 

 

 

 

3. Emmie obișnuiește să evadeze din realitate cu ajutorul imaginației ca să scape de viața ei obișnuită. 

În ce alte cărți ai mai întâlnit astfel de personaje? Enumeră cel puțin două titluri. 

 

 

4. Cele două fete înțeleg prietenia diferit. Descrie în câteva rânduri cum arată prietenia ideală în ochii 

tăi. Cum arată prietenul perfect sau prietena perfectă? 

 

 

 

 

5. Aruncă o privire peste paleta de culori folosită pentru descrierea celor două fete. Ai observat vreo 

diferență? De ce crezi că s-a folosit o paletă de culori atât de ternă pentru Emmie și atât de vie 

pentru Katie? 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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6. În benzile desenate, autorii se folosesc în mare parte de indicii vizuale pentru a ilustra emoțiile 

personajelor în loc să le descrie în mod explicit în text. Expresia feței și postura corpului pot spune 

uneori mai multe decât cuvintele. Oferă trei exemple din care ți-ai dat seama de cum se simt 

personajele. 

a) …………………………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………………………………….. 

7. Dacă ai putea alege o poveste în care să trăiești o prietenie specială și un personaj în pielea căruia 

să poți intra, ce poveste și ce personaj ai alege? Motivează alegerea făcută.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

. 
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II. TEST SUMATIV 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I ( 60 puncte) 

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele întrebări: 

Stau câteodată și-mi aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre pe când 

începusem și eu, drăgăliță-Doamne, a mă ridica băiețaș la casa părinților mei, în satul Humulești, din 

târg drept peste apa Neamțului; sat mare și vesel, împărțit în trei părți, care se țin tot de una: Vatra 

satului, Delenii și Bejenii. [...] 

Să fi văzut pe neobositul părinte cum umbla prin sat din casă în casă, împreună cu bădița 

Vasile a Ilioaei, dascălul bisericii, un holtei zdravăn, frumos și voinic, și sfătuia pe oameni să-și dea 

copiii la învățătură. Și unde nu s-au adunat o mulțime de băieți și fete la școală, între care eram și eu, 

un băiat prizărit, rușinos și fricos și de umbra mea. 

Și cea dintâi școlăriță a fost însăși Smărăndița popii, o zgâtie de copilă ageră la minte și așa 

de silitoare, de întrecea mai pe toți băieții și din carte, dar și din nebunii. Însă părintele mai în toată 

ziua da pe la școală și vedea ce se petrece... Și ne pomenim într-una din zile că părintele vine la școală 

și ne aduce un scaun nou și lung, și după ce-a întrebat de dascăl, care cum ne purtăm, a stat puțin pe 

gânduri, apoi a pus nume scaunului „Calul Bălan“ și l-a lăsat în școală. 

În altă zi ne trezim că iar vine părintele la școală, cu moș Fotea, cojocarul satului, care ne 

aduce, dar de școală nouă, un drăguț de biciușor de curele, împletit frumos, și părintele îi pune nume 

„Sfântul Nicolai“, după cum este și hramul bisericii din Humulești... Apoi poftește pe moș Fotea că, 

dacă i-or mai pica ceva curele bune, să mai facă așa, din când în când, câte unul, și ceva mai grosuț, 

dacă se poate... Bădița Vasile a zâmbit atunci, iară noi, școlarii, am rămas cu ochii holbați unii la alții. 

Și a pus părintele pravilă și a zis că în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele, adică să asculte 

dascălul pe fiecare de tot ce-a învățat peste săptămână; și câte greșeli va face să i le însemne cu 

cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare greșeală să-i ardă școlarului câte un sfânt-Nicolai. 

Atunci copila părintelui, cum era sprințară și plină de incuri, a bufnit în râs. Păcatul ei, sărmana! 

— Ia, poftim de încalecă pe Bălan, jupâneasă! zise părintele, de tot posomorât, să facem 

pocinog sfântului Nicolai cel din cui. 
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Și cu toată stăruința lui Moș Fotea și a lui bădița Vasile, Smărăndița a mâncat papara, și pe 

urmă ședea cu mâinile la ochi și plângea ca o mireasă, de sărea cămeșa de pe dânsa. Noi, când am 

văzut asta, am rămas înlemniți. Iar părintele, ba azi, ba mâine, aducând pitaci și colaci din biserică, a 

împărțit la fiecare, de ne-a îmblânzit, și treaba mergea strună; băieții schimbau tabla în toate zilele, și 

sâmbăta procitanie.  

(Ion Creangă, Amintiri din copilărie) 

A. Înţelegerea textului literar (30 de puncte) 

1. Transcrie din text trei cuvinte/ grupuri de cuvinte care se referă la spaţiu și trei cuvinte/grupuri de 

cuvinte care se referă la timp.  6 puncte 

2. Precizează personajele care apar în acest fragment.  6 puncte 

3. Care este modul de expunere dominant? Motiveazã rãspunsul.  6 puncte 

4. Transcrie un fragment conținând o trăsătură morală a personajului-narator.                        6 puncte 

5. Comentează, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia titlului textului.                                           6 puncte 

B. Limba română (30 de puncte) 

1. Precizează valoarea morfologică a primului verb a fi din textul dat și alcătuiește două enunțuri în 

care să ilustrezi alte valori ale aceluiași verb, numindu-le.               6 puncte 

2. Identifică în text câte un verb la: 

 Modul indicativ, timp prezent; 

 Modul indicativ, timp imperfect; 

 Modul indicativ, timp perfect compus; 

 Modul indicativ, timp mai-mult-ca-perfect; 

 Modul conjunctiv, timp prezent; 

 Modul conjunctiv, timp perfect; 6 puncte 

3. Analizează din text un predicat verbal și unul nominal, la alegere.  6 puncte 

4. Alcătuiește propoziții, conform cerințelor de mai jos: 

a) verbul cu funcție sintactică de predicat verbal să fie la modul indicativ, timpul perfect simplu; 

b) verbul cu funcție sintactică de predicat verbal să aibă în componență auxiliarul a vrea; 

c) predicatul nominal să fie exprimat prin verbul copulativ a fi la conjunctiv, prezent + nume 

predicativ exprimat prin adjectiv.  6 puncte 
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5. Precizează valorile morfologice și funcțiile sintactice ale cuvintelor care intră în relație cu verbul din 

enunțul următor: Părintele vine la școală cu un dar.  6 puncte 

 

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 

Redactează o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare reală sau imaginară 

petrecută la școală.               16 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

 să menţionezi timpul şi spaţiul în care se petrece întâmplarea;  4 puncte 

 să respecţi succesiunea logică a evenimentelor;  6 puncte 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei;  4 puncte 

 să respecţi numărul de cuvinte.  2 puncte 

 

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 14 puncte pentru redactarea 

compunerii (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi 

vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă a textului 

în pagină -1 p; lizibilitatea – 1 p). Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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III.  PICTURĂ ÎN CUVINTE 

  

 

LECTURĂ 

 Textul descriptiv literar – în versuri  

 Textul argumentativ  

 Versificație: rima, strofa, măsura versurilor, ritmul 

(intuitiv)  

 Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat 

(epitetul, enumerația), discuții pe marginea textelor citite  

 

REDACTARE 

 Tipare textuale de structurare a ideilor: descriptiv,  

 narativ-descriptiv   

 Adecvarea la temă  

 

GRAMATICĂ 

 Substantivul. Substantive colective. Substantive defective 

 Cazul. Articolul genitival. Punctuaţia vocativului 

 Corelarea funcției sintactice cu cazul morfologic  

 Posibilități combinatorii ale substantivului  

 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE 

 Valori ale culturii populare în spațiul românesc  

 

http://www.onlinearts.ro/peisaj/drumul-spre-padure-de-daniel-boboc.html 
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1. Versificaţie: rima, strofa, măsura versurilor, ritmul (intuitiv) 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde la întrebări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Rescrie în cadrane cuvintele care rimează în fiecare strofă şi notează tipurile de rimă. 

A.                                              rimă ................................................. 

 

 

B.              rimă ................................................. 

 

 

C.         rimă .................................................    

 

 

D.         rimă ................................................. 

 

2. Stabileşte măsura fiecărui vers din textul D. 

 

 

 

 

A. A venit toamna-n grădină, 

Aducând cu ea lumină – 

Luminează-n jur copacii – 

S-au aprins şi ard ca macii. 

    (Emilia Plugaru, A venit toamna) 

                         

 

 

B.  La mijlocul drumului, 

La puţul porumbului 

Văzui floarea câmpului, 

Dar nu-i floarea câmpului, 

Şi-i chiar ochiul şarpelui, 

(Vasile Alecsandri, Balaurul) 

C.      A fost odată ca-n poveşti, 

A fost ca niciodată. 

Din rude mari împărăteşti, 

O prea frumoasă fată. 

          (Mihai Eminescu, Luceafărul) 

  

                         

 

D.  A revenit frumoasa primăvară; 

Copacii parcă-s ninşi de-atâta floare; 

Dorinţi copilăreşti, renăscătoare 

Fac inimile noastre să tresară... 

                          (Alexandru Vlahuţă, Sonet) 

 

 

 

 

(Alexandru Vlahuţă, Sonet) 
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3. Explică rolul cratimelor din structurile:  

 A venit toamna-n grădină  ......................................................................................................... 

 de-atâta floare ............................................................................................................................... 

4. Numeşte modul de expunere pe care-l identifici în textele de mai sus. 

................................................................................................................................................ 

5. Numeşte sentimentele transmise într-o strofă la alegere. Alege din cuvintele de mai jos: 

 

 

 

 

6. Desparte în silabe versurile din textul A. 

 

 

 

 

 

7. Subliniază silabele accentuate ale cuvintelor de mai sus. 

8. Găseşte cuvinte care rimează cu: grădina, norii, pământul, soarele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tristeţe melancolie 

dragoste 

regret 

nepăsare 

durere 

bucurie 

admiraţie 

grădina 

norii 

pământul 

soarele 
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B.  Redactare  

 Scrie o poezie, de minimum două strofe, despre toamnă, în care să foloseşti cuvintele de la exerciţiul 8. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să foloseşti un tip de rimă studiat; 

 să utilizezi cel puţin două figuri de stil; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de strofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

......................................................................... 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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Substantivul – actualizare. Substantive colective. Substantive defective 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

Ciocârlia – mituri şi legende româneşti – La origine, ciocârlia a fost o fată de împărat; ea s-a 

îndrăgostit de Soare şi s-a dus spre palatele lui. Soarele o iubea şi el, dar mama lui a blestemat-o să 

se prefacă într-o pasăre care zboară zilnic spre soare, dar să cadă pe Pământ cu puţin timp înainte de 

a ajunge la iubitul ei. Ciocârlia este considerată a fi simbolul iubirii neîmplinite, de aici şi cântecul ei 

duios. 

După alte povestiri, ea e împiedicată de vântul turbat să ajungă la Soare. Aceasta, pentru că vântul 

avea un fiu care se îndrăgostise de fata de împărat, dar ea îi refuza dragostea. 

Ciocârlia este pasărea aratului şi ceasul ţăranilor. Cântecul ei semnifică începutul muncilor 

agricole. La 1 iulie ea mănâncă orzul noii recolte, apoi încetează să mai ciripească. 

Ciocârlia este arhicunoscută ca fiind una dintre cele mai bune cântăreţe în lumea muzicienilor 

păsărilor. Cântecul ei este rapid, complex şi variabil, fiind interpretat într-un interval de frecvenţă 

îngustă. Ea începe să cânte înainte de ivirea zorilor, astfel vocea ei este primul cântec audiat în zori. 

Cântecul ciocârliei poate fi auzit pe tot parcursul anului, deşi frecvenţa este mult mai scăzută în lunile 

noiembrie – ianuarie. 

Se crede că s-au scris cele mai multe poezii despre cântecul ciocârliei, în comparaţie cu alte 

păsări. 

(https://jorjette.ro/ciocarlia-simbolul-iubirii-neimplinite/) 

II. Limba română 

 Ascultă cântecul ciocârliei: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=nNi85KcO9PI&feature=emb_title 

1. Completează rebusul de mai jos pentru a obţine pe verticală partea de vorbire studiată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ciocârlia este ............... aratului. 

2. Despre ea au apărut numeroase ............ şi legende. 

3. Se spune că a fost blestemată să ............ spre soare. 

4. Ciocârlia este considerată .................. iubirii neîmplinite. 

5. Fiul ................ s-a îndrăgostit de fata de împărat. 

6. Pasărea începe să cânte înainte de ................. zorilor. 

7. Cântecul ei poate fi ascultat pe tot parcursul ................... . 

8. Ciocârlia este considerată cea mai bună .............. dintre păsări. 

9. Despre cântecul ei s-au scris numeroase ............ . 

10. Ea este renumită pentru .................. ei. 

https://jorjette.ro/ciocarlia-simbolul-iubirii-neimplinite/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=nNi85KcO9PI&feature=emb_title
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2. Notează cu A (adevărat) şi F (fals): 

 Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumeşte obiecte, fiinţe, lucruri. 

 Categoriile gramaticale specifice substantivului sunt genul, modul şi cazul. 

 Substantivul are întotdeauna funcţia sintactică de subiect. 

 Uneori, substantivul nu are funcţie sintactică. 

3. Transcrie din textul suport trei substantive de genuri diferite. 

 ……………….....  - genul ………………….. 

 ……………….....  - genul ………………….. 

 ……………….....  - genul ………………….. 

4. Subliniază articolul şi numeşte felul lui. 

 ciocârlia, vântul, muzicienilor, palatele -  articol ……………………. 

 un fiu, un interval    -  articol ……………………. 

5. Articulează cu articol hotărât, respectiv articol nehotărât substantivele: 

Articol hotărât 

numărul singular         numărul plural 

 pasăre –  ……………… ………………. ……………….. …….………. 

 voce –  ……………… ………………. ……………….. …….………. 

 împărat –  ……………… ………………. ……………….. …….………. 

   1.         
 

 

        

   2.        

   3.        

   4.         

   5.            

 6.              

     7.          

   8.            

 9.              

      10.         

 

  

 

A. 

B. 
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Articol nehotărât 

numărul singular     numărul plural 

 pasăre –  ……………… ………………. ……………….. …….………. 

 voce –  ……………… ………………. ……………….. …….………. 

 împărat –  ……………… ………………. ……………….. …….………. 

 

6. Identifică în fragmentul subliniat un substantiv defectiv de singular. 

 

7. Dă exemple de substantive colective şi alcătuieşte cu ele câte o propoziţie. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Încercuieşte varianta corectă: 

 Precizează care serie este alcătuită numai din substantive defective de plural: 

a) fotbal, gloată, planetariu, ură; 

b) aur, fier, gloată, încredere; 

c) curaj, încredere, stol, univers; 

d) aur, fier, fotbal, sete. 

 Precizează seria care conţine exclusiv cuvinte defective de singular: 

a) foale, pomeţi, spaghete, şale; 

b) binale, ochi, zoaie, zori; 

c) binale, pomeţi, puzderii, zori; 

d) foale, ochi, spaghete, zori. 

 Precizează seria care conţine exclusiv forme corecte de plural: 

a) stâlpi ficşi, creştini ortodoxi, cnezi viteji; 
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b) stâlpi fixi, creştini ortodocşi, cneji vitezi; 

c) stâlpi ficşi, creştini ortodocşi, cneji viteji; 

d) stâlpuri fixe, creştini ortodoxi, cnezi viteji. 

9. Separă substantivele defective de singular de cele defective de plural din următoarea listă: 

genunchi, câlți, ochi, ceară, miere, icre, zale, lună, zori, lână, aburi, pantaloni, nori, lapte, fotbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din următoarele enunţuri: 

 La origine, ciocârlia a fost o fată de împărat.    ............................... 

 Soarele o iubea.        ............................... 

 A fost blestemată să se prefacă într-o pasăre.    ............................... 

11. Alcătuieşte câte un enunţ, astfel încât lui să aibă două valori morfologice diferite: 

 articol hotărât    … ………………………………………………… 

 pronume personal    ………………………………………………… 

12. Analizează, din textul suport, substantivele puse în chenare. 

 

 

 

 

 

 

 

Substantivul Felul  Genul Numărul Funcția 

sintactică 

Articolul  

      

      

      

      

      

 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... 

Substantive 

defective de 

singular 

Substantive 

defective de 

plural 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... 
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2. Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (epitetul, enumerația) 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări:  

 

 

 

 

 

 

                               (Vasile Voiculescu, Nucul) 

*zăbavă – tărăgăneală, zăbovire;    *pară – (fig.) roşu foarte intens; 

*lâncede – extenuate, istovite;     *piroteală – moţăială, somnolenţă; 

*încintată – încinsă, înfierbântată;   *zaplazuri – garduri. 

 

I. A. Înţelegerea textului literar 

1. Rescrie, din poezia citată, patru cuvinte cu sens figurat. 

 

 

2. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul grădină să fie folosit cu sens propriu, respectiv, sens 

figurat. 

 sens propriu   ............................................................................................... 

 sens figurat   ............................................................................................... 

3. Trascrie, din versurile de mai sus, cuvintele care fac parte din câmpul lexical al naturii. 

4. Identifică următoarele figuri de stil: 

 epitet 

 personificare 

 enumeraţie 

 comparaţie 

 

 

 

........................ ........................ ........................ ........................ 

În arşiţa de vară, sub soarele de-amiază, 

Toţi arborii-n grădină cu frunţile plecate 

Privesc în neclintire cum umbrele-alungate 

Din ce în ce la poale se strâng şi se scurtează. 

 

De lene toropite, trec ceasuri cu zăbavă*… 

Stau lâncedele* clipe şi moţăie pe cale. 

Din bolta încintată* dogoarea curge pale, 

Văzduhul tot e pară* şi fierbe până-n slavă. 

 

Cireşii nici nu suflă cuprinşi de piroteală*, 

Iar merii pe de lături ţin crengile pleoştite, 

Pe când caişii gingaşi cu foile pălite 

Se sprijină-n zaplazuri*, sfârşiţi de zăpuşeală. 

 

Doar Nucul plin de umbră rămâne drept întruna, 

Cupola-i grea de frunză punând-o scut luminii, 

Ca un monarh ce, falnic, în mijlocul grădinii 

Cu braţele-nălţate îşi ţine sus cununa. 
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5. Numeşte rima şi măsura versurilor din prima strofă. 

rima       măsura 

6. Alcătuieşte câte o figură de stil învăţată pornind de la cuvântul nucul. 

 epitet -   ....................................................................................................... 

 personificare -  ....................................................................................................... 

 comparaţie -  ....................................................................................................... 

 enumeraţie -  ....................................................................................................... 

 repetiţie -  ....................................................................................................... 

7. Explică semnificaţia versului: Văzduhul tot e pară şi fierbe până-n slavă. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

8. Găseşte adjective potrivite pentru următoarele substantive, astfel încât să alcătuieşti epitete. 

 cireşii  

 

 soarele  

 

 

B.  Redactare  

 Scrie o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să povesteşti o întâmplare petrecută sub un nuc. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să precizezi indici spaţio-temporali; 

 să foloseşti naraţiunea şi descrierea; 

 să utilizezi cel puţin două figuri de stil; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 

 

 

 

 

 nucul   

 

 arborii 

 



Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VI-a  

 
 

117 
 

Substantivul – Cazurile nominativ şi acuzativ 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

În tradiţia satului românesc, imediat după Sfânta Maria Mică, încep a se „bate” nucii. 

Legenda spune că nucul a fost odată rege bogat, stăpânitor al multor ţinuturi. Era mândru şi falnic, iar 

prin autoritatea lui îşi ţinea toţi curtenii la distanţă. Singura fiinţă aproape de inima regelui era regina 

bolnavă de o boală fără leac. Frumuseţea reginei pierise odată cu boala care era vizibilă pe obrajii ei. 

La urechile regelui, ajunse într-o zi o veste: regina s-ar putea vindeca dacă obrajii ei ar fi mângâiaţi 

de mâna regelui în fiecare zi. Şi aşa a fost. 

În realitate, ca şi în legendă, beneficiile tratamentelor cu frunze de nuc sunt bine cunoscute 

încă din Antichitate. Frunzele de nuc sunt deosebit de utile [...]. Bătrânii noştri se foloseau de toate 

proprietăţile nucului, începând de la ramuri, coji, frunze, sâmburi, totul era atent cules şi conservat în 

funcţie de necesităţi. 

Ştiinţa vine astăzi şi confirmă, că nucul este cu adevărat miraculos. Nucile sunt alimente 

integrale şi totodată alimente – medicament datorită conţinutului bogat de nutrienţi necesari bunei 

funcţionări a organismului. 

(https://minuneanaturii.ro/blog/frumusete-si-sanatate-cu-ajutorul-nucilor/) 

 

I. Limba română 

1. Subliniază cu o linie substantivele în cazul nominativ care au funcţie sintactică de subiect şi cu 

două linii substantivele care au funcţie sintactică de nume predicativ: 

 În tradiţia satului românesc, imediat după Sfânta Maria Mică, încep a se „bate” nucii. 

 Legenda spune că nucul a fost odată rege bogat, stăpânitor al multor ţinuturi. 

 Singura fiinţă aproape de inima regelui era regina bolnavă de o boală fără leac. 

 La urechile regelui, ajunse într-o zi o veste: regina s-ar putea vindeca dacă obrajii ei ar fi 

mângâiaţi de mâna regelui în fiecare zi. 

 Nucile sunt alimente integrale. 

 

 

 

 

 

https://minuneanaturii.ro/blog/frumusete-si-sanatate-cu-ajutorul-nucilor/
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2. Extrage substantivele care sunt în cazul nominativ, respectiv în cazul acuzativ: 

NOMINATIV ACUZATIV 

 

       

 

 

 

 

 

3. Notează din următorul fragment toate complementele, circumstanţialele şi atributele în cazul 

acuzativ şi ordonează-le în funcţie de întrebarea la care răspunde fiecare: 

Aş vrea să fiu copac şi-aş vrea să cresc 

lângă fereastra ta, te-aş auzi 

şi-n voie te-aş privi întreaga zi. 

[...] Păsările cele 

mai mândre-ar face cuib pe creanga mea, 

şi nopţile mi-ar da cercei de stele, 

pe care, ca pe frunze ţi le-aş da.  (Magda Isanos, Vis vegetal)  

 pe cine?ce? .................................................................................................................................. 

 unde?............................................................................................................................................ 

 când? ........................................................................................................................................... 

 cum?............................................................................................................................................. 

 care? ce fel de?............................................................................................................................ 

4. Rescrie, din textul suport, patru prepoziţii diferite. 

 

 

 

5. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul nucul  să fie în cazul nominativ, apoi în cazul acuzativ: 

Nominativ    …………………………………………………………………. 

Acuzativ    …………………………………………………………………. 

 

 

 

 În realitate, ca şi în legendă, beneficiile tratamentelor cu 

frunze de nuc sunt bine cunoscute încă din Antichitate. 

 

 Ştiinţa vine astăzi şi confirmă, că nucul este cu adevărat 

miraculos. 

 

 Prin autoritatea lui, regele îşi ţinea toţi curtenii la 

distanţă. 
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6. Incercuieşte răspunsul corect: 

 În enunţul La urechile regelui, ajunse într-o zi o veste. există: 

a) trei substantive în cazul acuzativ; 

b) un substantiv în cazul acuzativ şi unul în nominativ; 

c) două substantive în cazul acuzativ, un substantiv în cazul nominativ şi un substantiv în alt caz. 

 Toate substantivele sunt în cazul acuzativ în enunţul: 

a) Frunzele de nuc sunt deosebit de utile. 

b) Beneficiile tratamentelor sunt cunoscute încă din Antichitate. 

c) Văd un nuc falnic în grădină. 

 Cuvântul subliniat din enunţul Regina era bolnavă de o boală fără leac. este: 

a) complement prepoziţional; 

b) atribut substantival prepoziţional; 

c) subiect. 

 Toate cuvintele sunt prepoziţii în seria: 

a) de, cu, şi, lângă; 

b) pe, din, după, iar; 

c) cu, de la, dinspre, fără. 

7. Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate: 

Cazul            Funcţia sintactică 

 Mi-a venit o idee. …………… ………………………. 

 Ai vreo idee bună? …………… ………………………. 

 Nu-mi iese desenul. …………… ………………………. 

 A ieşit cu desenul în mână. …………… ………………………. 

 Văd un copac în faţa casei. …………… ………………………. 

 Departe se zăreşte un copac. …………… ………………………. 

 Vrem ciocolata aceea. …………… ………………………. 

 Îmi place ciocolata aceea. …………… ……………………….  
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Explică ortografia următoarelor substantive: nucii, obrajii. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

9. Cuvântul subliniat din enunţul Bătrânii noştri se foloseau de toate proprietăţile nucului. este: 

a) substantiv; 

b) adjectiv; 

c) altă parte de vorbire. 

 

10. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul de mai sus să îndeplinească altă valoare morfologică. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. Analizează substantivele subliniate din textul suport: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Construieşte enunţuri în care substantivul frunzele să fie: 

 

NOMINATIV  subiect   ………………………………………………………… 

nume predicativ  ………………………………………………………… 

 

ACUZATIV atribut substantival  ………………………………………………………… 

   complement direct  ………………………………………………………… 

   complement prepoziţional ………………………………………………………… 

   circumstanţial de mod  ………………………………………………………… 

   circumstanţial de loc  ………………………………………………………… 
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3. Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat; discuţii pe marginea textului  

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Numeşte tema poeziei. Scrie cuvintele/structurile care te-au ajutat în identificarea temei. 

............................................................................... 

2. Descrie fulgul, aşa cum apare în poezie. Subliniază adjectivele. 

 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

(Nicolae Labiş, Fulg) 

 

Desfrunzit şi prea bătrân  

Tremură de frig gorunul.  

Au căzut şi-ntâii fulgi  

Şi l-am prins din zbor pe unul.  

 

Migălos lucrată-n fir, 

Floarea mică şi rotundă  

S-a topit şi a murit  

O minune de-o secundă.  

 

M-am întors înduioșat  

Să scriu trista ei poveste; 

Despre-un fulg care-a venit 

Timpuriu și nu mai este.  

 

- Pentru ce n-ai mai rămas  

În înaltul bolții tale,  

De-ai venit atât de pur  

Spre noroaiele din vale? 

 

Care vânt neliniştit,  

Răsucindu-te cu ură,  

Ţi-a mânat către pământ  

Prea gingaşa ta făptură?  

 

Şi, de vreme ce sosişi,  

Pentru ce-ai dat morţii vamă?  

Nu puteai să fii de-argint, 

Ori de sticlă, ori de scamă?  

 

Dar în vreme ce-mi scriam 

Intrebarea mea, nebuna,  

N-am văzut cum după geam  

Ninge-ntruna şi întruna.  

 

Iar când ochii mi-am ‘nălţat,  

Am văzut cum prin ninsoare  

Valea-ntreagă lumina  

Minunat scăpărătoare.  
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3. Extrage, din textul poeziei, un epitet, o personificare şi o enumeraţie. 

 

 

 

 

4. Transcrie, din următorul articol de dicţionar, sensul din text al cuvântului subliniat Pentru ce-ai 

dat morţii vamă? 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................... 

5. Explică semnificaţia titlului. 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

6. Exprimă-ţi opinia cu privire la prezenţa interogaţiilor retorice. 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

7. Numeşte sentimentele care apar în poezie. 

...................................................................................................................................................... 

8. Realizează un desen pentru o strofă la alegere. Comentează atmosfera creată şi culorile pe care le-ai 

folosit. 

 

 

 

epitet 

personificare 

enumeraţie 

................................................................................................................

.................. 
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

VÁMĂ, vămi, s. f. 1. Autoritate de stat învestită cu aplicarea reglementărilor vamale, respectiv cu 

exercitarea controlului asupra intrării și ieșirii din țară a mărfurilor, a mijloacelor de transport și a 

altor bunuri, în vederea identificării și stabilirii drepturilor vamale cuvenite statului; loc, punct în 

care funcționează această unitate. ♦ Taxă care se plătește ca un bun să treacă dintr-o țară în alta sau 

(în trecut) dintr-o regiune în alta a țării. ◊ Loc. vb. A pune vamă = a vămui. ♦ Cantitate de grăunțe 

care se percepe la moară ca taxă în natură pentru măcinat; uium. 2. (În credințele populare) Fiecare 

dintre cele șapte (sau nouă) popasuri (în văzduh) pe care trebuie să le străbată sufletul după moarte, 

pentru a ajunge purificat în împărăția cerului. ♦ Taxă pe care trebuie să o plătească sufletul după 

moarte, la trecerea sa prin fiecare dintre aceste popasuri.  
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B.  Redactare  

Imaginează-ţi că poposeşti într-un tărâm de poveste în care stăpână este Iarna. Scrie un text, de 100-150 

de cuvinte, în care să descrii acest ţinut.  

În compunerea ta, trebuie: 

 să precizezi, cel puţin, două trăsături ale acestui tărâm; 

 să utilizezi două imagini artistice diferite în descrierea peisajului; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 
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Substantivul – Cazurile genitiv şi dativ. Articolul genitival 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

Iarna, gerul şi zăpada la români 

Sosirea iernii, cu tot alaiul ei de atribute, precum gerul, zăpada şi gheaţa trezesc în noi nostalgii, 

precum şi tradiţii şi obiceiuri unice în lume. Mitologia şi simbolistica anotimpului rece la români ne 

trimit departe în timpurile începuturilor, într-o lume … mereu prezentă.  

În mitologia veche românească, iarna ia înfăţişare omenească. Ba chiar spre deosebire de celelalte 

anotimpuri care sunt personificate printr-o fetiţă, fată tânără şi femeie matură, iarna mitologică (a nu 

se confunda cu personajul distinct şi complex al Babei Dochia) are înfăţişare masculină. Este prin 

urmare un bătrân cu barba şi pletele albe, cu ţurţuri la mustăţi şi sprâncene, care dârdâie tot timpul de 

frig în ciuda celor douăsprezece cojoace pe care le poartă unul peste altul. Copacii din preajma sa 

sunt uscaţi, iar de ramurile lor mai atârnă ici şi colo câte o frunză îngălbenită. Pământul este de acum 

îngheţat bocnă, şi de câte ori moşneagul umblă, paşii săi tropăie pe pământul uscat. Elementul vegetal 

este suspendat definitiv din preajma sa, cu excepţia acelor verzi de brad, şi a florilor de gheaţă surogat 

al lumii vegetale la sfârşit de ciclul anual. În popor se credea că ori de câte ori Moş Iarnă strănută, 

bate viscolul, iar când se scutură de frig, pe pământ ninge. 

  Prin extensie, acest Moş Iarnă cu origini pierdute în vremea daco-geţilor, i-a transmis mai 

departe o parte din atribuţiile sale lui Sân Andrei. 

Ziua sa marca deci sfârşitul toamnei şi începutul iernii, iar numele lui Andrei în variantele 

arhaice stră-româneşti era acela de Indrea, Îndreiu sau Undrea, ultimul dintre ele fiind şi numele 

tradiţional al lunii decembrie la români.  

(https://www.descopera.ro/cultura/11814072-iarna-gerul-si-zapada-la-romani) 

II. Limba română 

1. Subliniază substantivele în cazul genitiv din structurile date: 

 Sosirea iernii trezeşte în noi nostalgii. 

 Mitologia şi simbolistica anotimpului rece la români ne trimit departe în timpurile începuturilor. 

 Este prin urmare un bătrân ... care dârdâie tot timpul de frig în ciuda celor douăsprezece cojoace 

pe care le poartă unul peste altul. 

2. Completează spaţiile libere cu forma potrivită a articolului genitival: 

 Am privit cu uimire înfăţişarea stranie                 iernii. 

https://www.descopera.ro/cultura/11814072-iarna-gerul-si-zapada-la-romani
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 Sfârşitul prea rapid                anotimpului rece m-a bucurat. 

 Pe ramurile uscate                copacului mai atârna câte o frunză. 

 Copacii trişti                grădinii anunţau frigul. 

3. Alcătuiește enunțuri în care substantivele ger și zăpadă să apară în cazul dativ, respectiv genitiv. Ce 

observi în legătură cu forma acestora? 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 

 

     

4. Subliniază substantivul în cazul dativ şi construieşte un enunţ în care acelaşi substantiv să fie în 

cazul genitiv. 

Acest Moş Iarnă cu origini pierdute în vremea daco-geţilor, i-a transmis mai departe o parte din 

atribuţiile sale lui Sân Andrei.   

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Recunoaşte cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate: 

 Bluza mamei este nouă.    

 I-am mulţumit mamei pentru ajutor.  

 Mi-a plăcut mult cartea colegei. 

 I-am transmis colegei să te aştepte. 

 Zâmbetele copiilor sunt sincere. 

 Le-am dăruit acestor copii multe daruri. 

 I-am trimis bunicului un dar. 

 Grădina bunicului este magică. 

 

6. Încercuiește varianta corectă: 

 Seria alcătuită numai din forme corecte de G. – D. articulate cu articol hotărât este: 

a) dansul țigancei, furca țărăncei, capătul cozii, puii cloștei; 

b) dansul ţigăncei, furca țărancei, capătul coadei, puii cloștii; 

 

Ce ai observat? 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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c) dansul țigăncii, furca țărăncii, capătul cozii, puii cloștii; 

d) dansul țigăncei, furca țărancii, capătul coadei, puii cloștei. 

 Formele corecte de G. – D. sunt: 

a) ciocolatei, plăjii, vrajei, pașii; 

b) ciocolății, plăjii, vrajei, pașei; 

c) ciocolatei, plajei, vrăjii, pașii; 

d) ciocolatei, plajei, vrajei, pașei. 

 Alege seria care conţine utilizarea corectă a articolului genitival a: 

a) vacanţa elevilor, studenţilor şi a profesorilor; 

b) vacanţa elevilor, a studenţilor şi profesorilor; 

c) vacanţa elevilor, a studenţilor şi a profesorilor; 

d) vacanţa a elevilor, a studenţilor şi a profesorilor. 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

7. Analizează, din textul suport,  substantivele scrise îngroşat: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Construieşte enunţuri în care substantivul iarnă să îndeplinească, pe rând, următoarele funcţii 

sintactice: 

 

 

 

 

 

 

 

complement 
Ac 

D 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

atribut 
Ac 

G 

.................................................................. 

.................................................................. 
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9. Articulează următoarele substantive, respectând indicațiile precizate între paranteze: 

 zăpadă  (articol hotărât, cazul G./ D., plural) ................................................................. 

 fulg  (articol nehotărât, cazul N./ Ac., plural) ................................................................. 

 iarnă  (articol hotărât, cazul N./ Ac., plural) ................................................................. 

 fenomen (articol hotărât, cazul G./ D., singular) ................................................................. 

10. Alcătuieşte propoziţii în care următoarele cuvinte să fie scrise diferit: 

 al ……………………………………………………………………………………………... 

 a-l ……………………………………………………………………………………………... 

 ai ……………………………………………………………………………………………... 

 a-i ……………………………………………………………………………………………... 

 ale ……………………………………………………………………………………………... 

 a le ……………………………………………………………………………………………... 

11. Încercuieşte răspunsul corect: 

 În enunţul În mitologia veche românească, iarna ia înfăţişare omenească există: 

a) patru substantive comune; 

b) două substantive articulate cu articol hotărât; 

c) două substantive în cazul acuzativ şi un substantiv în cazul genitiv. 

 În enunţul Elementul vegetal este suspendat definitiv din preajma sa, cu excepţia acelor verzi de 

brad, şi a florilor de gheaţă există: 

a) două substantive în cazul genitiv; 

b) trei substantive în cazul genitiv; 

c) un singur substantiv în cazul genitiv. 

12. Alcătuieşte un text despre iarnă, de 50-80 de cuvinte, în care să foloseşti două substantive în cazul 

genitiv şi două substantive în cazul dativ. Subliniază-le diferit.  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Textul descriptiv  

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

 

 

 

 

 

 

 

I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Rescrie cel puţin patru cuvinte care alcătuiesc câmpul lexical al naturii. 

.............................  ............................. ............................. ............................. 

2. Grupează substantivele de mai jos în funcţie de planul în care se încadrează. 

 

 

 

 

3. Precizează rolul virgulei din versurile: Un fir de iarbă verde, o rază-ncălzitoare,/Un gândăcel, un 

flutur, un clopoţel în floare. 

 .................................................................................................................................................................... 

4. Transcrie, din versurile citate, două structuri formate din substantiv + adjectiv. 

 

5. Rescrie verbele cu funcţia sintactică de predicat din strofa a II-a şi numeşte modul şi timpul 

acestora. 

 

 

 

planul terestru planul cosmic 

câmpia soarele pâraiele cărări rază 

 ........................................................

. 

 ........................................................

. 

S-a  dus zăpada albă de pe întinsul ţării, 

S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii. 

Câmpia scoate aburi; pe umedul pământ 

Se-ntind cărări uscate de-al primăveii vânt. 

 

Lumina e mai caldă şi-n inimă pătrunde; 

Prin râpi adânci zăpada de soare se ascunde. 

Pâraiele umflate curg iute şopotind, 

Şi mugurii pe creangă se văd îmbobocind. 

 

 

O, Doamne! Iată-un flutur ce prin văzduh se perde! 

În câmpul veşted iată un fir de iarbă verde 

Pe care-ncet se urcă un gălbui gândăcel, 

Şi sub a lui povară îl pleacă-ncetinel. 

 

Un fir de iarbă verde, o rază-ncălzitoare, 

Un gândăcel, un flutur, un clopoţel în floare, 

După o iarnă lungă ş-un dor nemărginit, 

Aprind un soare dulce în sufletul uimit! 

(Vasile Alecsandri, Sfârşitul iernei) 

 

 

 

modul ............................ 

timpul ............................ 

Verbele 
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6. Extrage, din text, două figuri de stil diferite. 

 

7. Explică semnificaţia ultimelor două versuri. 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

8.  

 

B.  Redactare  

Scrie o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să argumentezi că poezia Sfârşitul iernei de      

Vasile Alecsandri se încadrează în categoria textelor descriptive. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să precizezi, cel puţin, două trăsături ale descrierii; 

 să ilustrezi aceste trăsături, valorificând textul dat; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .........................................................  ......................................................... 

 

Caută pe internet o pictură sau o melodie care pot fi asociate cu poezia citată. 

             Explică oral alegerea făcută.   

 

   

.................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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Substantivul – Cazul vocativ. Punctuaţia vocativului 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

- Bunico, ce înseamnă „s-au dus zilele Babei”? 

- Ehei, fata mea, Babele sau zilele Babei Dochia sunt considerate cele mai capricioase şi 

schimbătoare zile de peste an. Conform tradiţiei populare, acestea sunt între 1 şi 9 martie. 

Babele reprezintă, în plan simbolic, confruntarea dintre anul vechi și anul nou, dintre iarnă și 

vară, dintre frig și cald. 

Se spune că în aceste zile, Baba Dochia își împlinește destinul urcând muntele cu turma ei de 

oi, iar zilele sunt pe atât de afurisite și înșelătoare, precum și caracterul acesteia. 

În jurul acestor zile, ale babelor, s-au creat atât obiceiuri, cât și superstiții cu privire la anul ce 

va urma. Astfel, fiecare dintre noi, trebuie să-și aleagă o babă și, în funcție de cum va fi vremea în ziua 

respectivă, așa va fi și viața noastră în cursul anului. 

Dacă în ziua babei alese e timp frumos, atunci viitorul va fi unul vesel, cu noroc, cu bucurii și 

împliniri, iar dacă e timp posomorât, atunci viitorul va fi unul trist, fără noroc, cu lacrimi și 

încercări grele. 

- Multumesc, bunicuţo, pentru această poveste frumoasă! 

(https://www.traditii-superstitii.ro/zilele-babei-superstitii-si-obiceiuri/) 

II. Limba română 

1. Rescrie, din fragmentul selectat, substantivele în cazul vocativ: 

…………………………    …………………………….. 

2. Explică rolul virgulelor din structura: Mulţumesc, bunicuţo, pentru această poveste frumoasă! 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Bifează cazul substantivelor:    N Ac G D V 

 

 

 

 

 

Babele sunt considerate cele mai capricioase zile 

din an. 

Baba Dochia își împlinește destinul urcând 

muntele. 

În jurul acestor zile, ale babelor, s-au creat mai 

multe obiceiuri. 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.traditii-superstitii.ro/zilele-babei-superstitii-si-obiceiuri/
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        N Ac G D V 

 

 

 

4. Rescrie mesajele de mai jos, punând şi semnele de punctuaţie potrivite: 

 

Buna! Cf prieten-o  

Bn 

Maria vine cu noi 

Nuj  

Da vine 

Tiam zis ca nuj daca vine  

O so intreb 

Bine maya. Tiam scris sati spun ca vine si ea 

Aha… inteleg acum  

Atunci ne intalnim la locul nostru  

 

 

 

5. Extrage, din textul de la exerciţiul 4, substantivele în cazul vocativ.  

………………………………………………………………………………………………….. 

 Ce se întâmplă dacă nu se pun semnele de punctuaţie potrivite? 

   Maria vine cu noi! 

   Maria vine cu noi? 

 

 

 

6. Alcătuieşte trei enunţuri în care substantivul în cazul vocativ să fie plasat, pe rând, la începutul, la 

mijlocul şi la sfârşitul acestora. 

 la început ………………………………………………………………………………… 

 la mijloc ………………………………………………………………………………… 

 la sfârşit ………………………………………………………………………………… 

 

- Bunico, vreau să ştiu mai multe despre 

ziua Babelor. 

Dacă în ziua babei alese e timp frumos, atunci 

viitorul va fi unul vesel. 

I-am spus bunicii să-mi povestească despre Babe. 

Fiecare dintre noi, trebuie să-și aleagă o babă. 
 

      
TRIM. 

 
Introducere mesaj 

 

 

 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

M

 
 M 

M 

M 

M 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
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7. Redactează un email unui coleg de-al tău, prin care îl inviţi la un film. Nu uita să foloseşti semnele 

de ortografie şi de punctuaţie potrivite! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

 

8. Subliniază substantivele în cazul vocativ. 

 Fetelor, vă voi spune povestea Babelor.  

 Cum mai eşti, draga mea colegă? 

 Ai ascultat povestea, bunule prieten? 

 Mulţumesc, dragă bunică, pentru toate sfaturile! 

 Prietene, scuză-mă! 

9. Analizează substantivele identificate la exerciţiul de mai sus. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

To  

Cc 

Subject   
 

Attach files 

+ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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10. Recunoaşte cazul substantivelor subliniate. 

 Maria citeşte dintr-o carte veche. 

 Maria, citeşte mai tare! 

 Fetelor, veniţi cu mine! 

 Am ascultat cântecele fetelor. 

 Le-am cerut fetelor să mă aştepte. 

11. Recunoaşte funcţia sintactică a substantivelor marcate. 

 

 

 

 

12. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul Babele să fie în cazurile cerute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dacă în ziua babei alese e timp frumos, atunci viitorul va fi unul 

vesel. 

 Babele reprezintă, în plan simbolic, confruntarea dintre anul vechi și 

anul nou. 

 În funcție de cum va fi vremea în ziua respectivă, așa va fi și viața 

noastră în cursul anului. 

 

Nominativ 

Acuzativ  

Genitiv 

Dativ  

Vocativ  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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5.  Poezia florilor în textul nonliterar. Textul argumentativ  

Priveşte cu atenţie afişul de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(https://www.creart.ro/fiecare-poveste-un-decor-si-fiecare-decor-o-poveste-la-traditii-si-flori-

de-sarbatori-armonizam-lumea-traditionala-cu-universul-sarbatorilor-pascale/afis-traditii/) 
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I. A.  Înţelegerea mesajului 

1. Precizează data/intervalul și locul desfășurării evenimentului. 

 .............................................................................................................................................................. 

2. Menționează scopul afişului de mai sus. 

 .............................................................................................................................................................. 

3. Notează care sunt organizatorii acestui eveniment. 

 .............................................................................................................................................................. 

4. Numește susținătorii acestui eveniment. 

 .............................................................................................................................................................. 

5. Prezintă, în 50-80 de cuvinte, ce relație există între mesajul scris și titlul afișului. 

6. Caută pe internet câteva tradiţii/legende legate de flori şi notează cele mai neobişnuite informaţii pe 

care le-ai găsit. 

7. Organizează în clasa ta o Sărbătoare a florilor. Poţi desena, descrie, picta florile preferate, sau poţi 

căuta informaţii/curiozităţi despre flori. 

8. Descrie modul în care consideri că se desfăşoară acest eveniment.  

 

B.  Redactare  

Pornind de la versurile: Ea e floarea, ea-i zeiţa, 

                          A-nflorit întâia oară. 

                          Ne-a adus parfum ceresc 

                          Şi-i vom zice… Lăcrămioară. 

(Emilia Plugaru, Lăcrămioara) 

Redactează un text, de 80 - 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă florile sunt/nu sunt 

importante în viaţa oamenilor. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să formulezi o opinie faţă de problematica pusă în discuţie; 

 să dezvolţi două argumente adecvate opiniei; 

 să utilizezi conectorii potriviţi; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 
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Substantivul – Corelarea funcţiei sintactice cu cazul morfologic. Posibilităţi combinatorii  

 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

Să recunoști o floare sau un copac și de ce nu, o pasăre după trilul ei, poate face totul mai 

interactiv. 

Știți povestea cu vestitorul primăverii, iar cele mai multe grădini sau păduri o confirmă, dar 

sunt și locuri unde nu e primul. De exemplu, în pădurile din jurul satului natal, locurile cu ghiocei se 

numără pe degetele de la o mână, dacă se mai numără, și asta pentru că uneori culesul duce la 

exterminare. Ghiocelul sălbatic e o plantă protejată prin lege. 

Sora ghiocelului, mai ales în zonele de munte, este Brândușa de primăvară. Preferă pajiștile 

alpine sau luncile din zonele de deal și de obicei înflorește în urma zăpezii. 

Podbalul e de fapt prima floare a primăverii. Până să ajungi la pădurea cu ghiocei, îl poți găsi 

pe marginea șanțului, pe râpe, în general acolo unde pantele dezgolesc pământul. 

Când ghioceii sunt trecuți, apar Viorelele, de obicei albastre, dar dacă ești destul de norocos poți 

găsi și albe. Li se mai spune toporași sau zambile. 

(https://www.meetsun.ro/flori/flori-de-primavara/) 

II. Limba română 

1. Subliniază cu roşu subiectele, cu verde complementele şi circumstanţialele, iar cu albastru 

atributele din enunţurile: 

 Să recunoşti o floare sau un copac (…) poate face totul mai interactiv. 

 Ghiocelul e o plantă protejată prin lege. 

 Sora ghiocelului se află prin pajiştile alpine. 

2. Numeşte funcţia sintactică a substantivelor subliniate: 

 În pădurile din jurul satului natal, locurile cu ghiocei se numără pe degetele de la o mână. 

 

 Când ghioceii sunt trecuți, apar Viorelele. 

 Podbalul e de fapt prima floare a primăverii. 

 

3. Extrage, din fragmentul marcat în chenar, trei substantive aflate în cazuri diferite.  

…………………  …………………  ………………… 

 

https://www.meetsun.ro/flori/flori-de-primavara/
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4. Trasează săgeţi pentru a identifica în mod corect cazul substantivelor subliniate. 

a) I-am dăruit mamei un buchet de flori.   nominativ 

b) Parfumul florilor de câmp este îmbătător.   acuzativ 

c) Îmi plac florile de primăvară.     genitiv  

d) Florilor, nu fiţi supărate!     dativ  

e) Florilor li s-au scuturat petalele.    vocativ 

5. Precizează cazul și funcția sintactică pentru fiecare dintre substantivele subliniate în enunțurile de 

mai jos: 

Enunţul Cazul  Funcţia sintactică 

 Succesul elevului a fost sărbătorit.  ........................ ................................... 

 Le-am spus colegilor vestea cea mare.  ........................ ................................... 

 Antonia este o cântăreaţă celebră.   ........................ ................................... 

 A stricat tableta fratelui.    ........................ ................................... 

 Copiii îşi supără uneori părinţii.   ........................ ................................... 

 Vechilor noştri amici le-am adus un suvenir. ........................ ................................... 

 S-a dus la un magazin.    ........................ ................................... 

 Patrocle, vino aici!    ........................ ................................... 

 Repararea maşinii a durat două zile.  ........................ ................................... 

 Florile din ghiveci s-au ofilit.   ........................ ................................... 

 I-am sunat pe părinţi.    ........................ ................................... 

 Scuzaţi-mă, domnule!    ........................ ................................... 

6. Încercuieşte răspunsul corect: 

 În enunţul Să recunoşti o floare sau un copac și de ce nu, o pasăre după trilul ei, poate face totul 

mai interactiv. există: 

a) două substantive cu articol hotărât şi trei substantive cu articol nehotărât; 

b) un substantiv cu articol hotărât şi trei substantive cu articol nehotărât; 

c) trei substantive cu articol hotărât, un substantiv cu articol nehotărât şi un substantiv nearticulat. 

 Subliniază substantivele care sunt în alt caz decât acuzativ: 

a) Ştiţi povestea despre vestitorul primăverii. 

b) În pădurile din jurul satului se mai găsesc ghiocei. 

c) Brânduşa preferă pajiştile sau luncile. 
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 Există cel puţin un atribut substantival în enunţul: 

a) Îl găseşti pe lângă râpe. 

b) Dacă ai noroc, găseşti şi viorele albe. 

c) Ajungi uşor la pădurea cu ghiocei. 

7. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul flori să fie în cazurile cerute şi să îndeplinească funcţiile 

sintactice indicate: 

Nominativ subiect     ............................................................ 

 nume predicativ    ............................................................ 

Acuzativ complement direct   ............................................................ 

 complement prepoziţional  ............................................................ 

 circumstanţial de mod   ............................................................ 

 circumstanţial de loc   ............................................................ 

 atribut substantival   ............................................................ 

Dativ complement indirect   ............................................................ 

Genitiv  atribut substantival   ............................................................ 

 nume predicativ    ............................................................ 

Vocativ  fără funcţie sintactică    ............................................................ 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Indică funcţia sintactică a substantivelor subliniate. Precizează dacă sunt centru sau adjuncte în 

grupurile din care fac parte. 

 Lumea florilor este plină de semnificaţii. 

 ...................................................................................................................................................... 

 În Olanda, bulbii de lalele erau mai valoroşi decât aurul. 

 ...................................................................................................................................................... 

 Bambusul este o plantă lemnoasă. 

 ...................................................................................................................................................... 

 Un trandafir alb aşezat într-un vas cu apă colorată îşi va însuşi culoarea apei. 

 ...................................................................................................................................................... 
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9. Încercuieşte substantivele cu rol de centru şi subliniază adjuncţii. 

 Florile de primăvară nu trebuie să lipsească din curtea casei tale. 

 Află ce trebuie să conţină buchetele de primăvară. 

 Printre cele mai cunoscute flori de sezon amintim zambilele, narcisele şi lalele. 

 Florile primăverii aduc bucurie oamenilor. 

10. Uneşte prin săgeţi recunoscând funcţiile sintactice ale substantivelor subliniate. 

 Vestitorul primăverii este ghiocelul.  a) complement în acuzativ;  

 Primăverii i-au adus un omagiu.   b) complement în dativ; 

 Am simţit un vânt uşor de primăvară.  c) atribut substantival în acuzativ; 

 Am citit despre primăvară.   d) atribut substantival în genitiv. 

 

11. Construieşte enunţuri în care substantivele date să fie, pe rând, centre, apoi adjuncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Analizează substantivele subliniate din textul de mai jos. 

Primele semne ale sosirii primăverii sunt plantele, cele care produc renașterea naturii. Fiecare 

dintre aceste minuni ale naturii are o semnificatie aparte, unele reprezintă simbolul purităţii, unele 

sunt simbolul dragostei, iar altele semnifică prietenie şi recunoştinţă. Există o multitudine de specii de 

plante care ne pot transforma grădina într-un adevărat colț de rai. Printre acestea se numără: lalelele, 

zambilele, irișii, narcisele, lăcrămioarele, ghioceii, freziile, șofranul, violetele, petuniile. 

(https://casoteca.ro/7-flori-superbe-care-vestesc-sosirea-primaverii/) 

 

 primăvara 

 

 lalele 

 

 plantele 

 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 

adjunct 

centru 

adjunct 

centru 

adjunct 

centru 

https://casoteca.ro/7-flori-superbe-care-vestesc-sosirea-primaverii/
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Substantivul Felul Genul Numărul Cazul Funcţia 

sintactică 

Articolul 
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INTERCULTURALITATE 

Valori ale culturii populare în spaţiul românesc 

 

Răspunde la întrebările de mai jos: 

 

 Ce înseamnă Crăciunul pentru tine? 

……………………………………………………………………………………..…………… 

 Ce obiceiuri ai în perioada aceasta? 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

 Cum ţi se par oamenii în preajma Crăciunului? De ce? 

         mai atenţi      mai prietenoşi        posomorâţi        neschimbaţi          vioi            darnici 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

Odată, de demult dintre toate zilele bune ale anului, taman în ajunul Crăciunului bătrânul 

Scrooge îşi făcea de lucru în casieria lui. Orologiile oraşului tocmai bătuseră de trei, dar era deja 

întuneric bine nu fusese lumină toată ziua şi lumânările pâlpâiau în ferestrele birourilor învecinate, ca 

nişte pete roşiatice pe aerul cafeniu care căpătase parcă substanţă. […] Văzând cum se lăsa norul 

acela opac, întunecând totul, puteai să-ţi închipui că natura abia îşi mai trăgea sufletul, răsuflând din 

greu. 

Uşa casieriei lui Scrooge era deschisă ca acesta să fie tot timpul cu ochii pe slujbaşul lui, care 

copia scrisori într-o chilioară prăpădită, un soi de cutie. La Scrooge ardea un foc foarte mic, dar la 

copist focul era mult mai mic, atât de mic, încât părea dintr-un singur cărbune. […] 

― Crăciun fericit, unchiule! Domnul să te aibă-n pază! strigă o voce veselă. Era vocea 

nepotului lui Scrooge, care dădu buzna peste el atât de brusc, încât aceasta fusese primul semn al 

apropierii lui.  

― Ptiu! spuse Scrooge. Astea-s mofturi! Nepotul ăsta al lui Scrooge se încălzise atât de tare 

mergând repede prin ceaţă şi ger, încât strălucea tot, avea o faţă rumenă şi frumoasă, ochii îi 

scânteiau, iar din gură îi mai ieşeau aburi.  
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― Crăciunul nu e un moft, unchiule! spuse nepotul lui Scrooge. Sunt sigur că n-ai vrut să spui 

asta. 

 ― Ba da, spuse Scrooge. Crăciun fericit! Ce drept ai tu să fii fericit? Ce motiv ai tu să fii 

fericit? Eşti destul de sărac.  

― Hai, zău, îi răspunse vesel nepotul. Ce drept ai dumneata să fii mohorât? Ce motiv ai 

dumneata să fii ursuz? Eşti destul de bogat.  

Întrucât Scrooge nu găsi pe moment alt răspuns mai bun, spuse din nou „Ptiu!", urmat de 

„Mofturi”.  

― Nu fi supărat, unchiule! spuse nepotul.  

― Cum să nu fiu, îi replică unchiul, … Crăciun fericit! Mare scofală Crăciunul ăsta! E taman 

vremea când ai de plătit angaralele şi n-ai bani; când te pomeneşti cu un an mai bătrân, dar cu nici un 

sfanţ mai bogat, când îţi faci socotelile pe un an întreg şi vezi cum te încolţesc cifrele din hârţoage pe 

douăsprezece luni pline. Dacă ar fi după mine, spuse Scrooge indignat, aş porunci ca fiece dobitoc 

care umblă tot timpul cu „Crăciun fericit!" pe buze să fie fiert în propria lui budincă şi îngropat, cu o 

ţeapă împodobită cu globuri înfiptă în inimă. Aşa ar merita!  

― Unchiule! se rugă de el nepotul.  

― Ascultă, nepoate, i-o reteză tăios unchiul, ţine tu Crăciunul cum vrei şi lasă-mă pe mine să-l 

ţin cum vreau.  

― Să-l ţii? repetă nepotul lui Scrooge. Dar dumneata nu-l ţii.  

― Atunci lasă-mă să nu-l bag în seamă, spuse Scrooge.  

―  Am socotit întotdeauna vremea Crăciunului,  un răstimp fericit, vremea bunătăţii, a iertării, 

a milosteniei, a bucuriei. 

Copistul din Cutie aplaudă fără să vrea. Dar dându-şi seama de îndată de necuviinţa lui, 

scormoni în foc şi stinse de tot ultima scânteie firavă.  

― Dacă mai faci vreun zgomot, spuse Scrooge, o să rămâi pe drumuri de Crăciun!  

― Hai, zău, unchiule, nu fi supărat! Vino mâine la noi la masă. 

― La revedere! spuse Scrooge.  

― Nu vreau nimic de la dumneata; nu-ţi cer nimic; de ce nu putem fi prieteni?  

― La revedere! spuse Scrooge.  

― Eu am încercat din respect pentru sărbătoarea Crăciunului şi îmi voi păstra buna dispoziţie 

de Crăciun până la sfârşit. Aşadar, Crăciun fericit, unchiule!  
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Nepotul ieşi din odaie, fără să rostească totuşi nicio vorbă urâtă. Se opri la uşa de afară ca   

să-i ureze sărbători fericite copistului, care, deşi murea de frig, îi răspunse cu mai multă căldură decât 

Scrooge, întorcându-i urările.  

Între timp, ceaţa şi întunericul se îndesiseră într-atât încât oamenii umblau cu torţe aprinse, 

oferindu-se să meargă înaintea caleştilor, pentru a le lumina cailor drumul. Lumina strălucitoare din 

magazine, în care coroniţele de Crăciun trosneau în căldura lămpilor din vitrine, îmbujora chipurile 

palide care treceau prin faţa lor. Dar ceaţa era tot mai deasă, frigul tot mai aprig. Era un ger 

pătrunzător, sfredelitor, înţepător. Posesorul unui nas turtit şi mititel, muşcat şi molfăit de frigul lacom 

precum oasele muşcate de câini, se aplecă până la gaura cheii de la uşa lui Scrooge ca să-l încânte cu 

un colind de Crăciun, dar de cum auzi:  

Domnul să vă aibă-n pază,/ Şi nimic nu vă mâhnească!  

Scrooge înşfăcă rigla cu atâta elan, că bietul colindător o zbughi speriat, lăsând gaura cheii în 

seama ceţii şi a gerului, de-aproape înrudit cu stăpânul casei. În cele din urmă, sosi şi ora de închidere 

a casieriei, Scrooge coborî fără tragere de inimă de pe scaunul lui, recunoscând tacit această realitate 

faţă de copistul plin de speranţe din Cutie, care îşi stinse pe dată luminarea şi îşi puse pălăria.  

― Presupun că o să vrei să fii liber mâine toată ziua, spuse Scrooge.  

― Dacă nu vă deranjează, domnule.  

― Ba mă deranjează, spuse Scrooge, şi nici nu e cinstit. Dacă ţi-aş opri pentru asta o jumătate 

de coroană, pun rămăşag că te-ai socoti nedreptăţit.  

Uşa pivniţei se dădu de perete cu o bubuitură şi atunci auzi un zgomot si mai puternic la etajele 

de dedesubt, urcă scara, apoi se apropie de uşa lui.  

― Mofturi! Mofturi! spuse Scrooge. Eu nu cred! Şi totuşi se schimbă la faţă, când, fără a se 

opri, fantoma trecu prin uşa grea şi pătrunse în odaie, în văzul lui. În clipa când intră, flacăra 

muribundă se învioră, de parcă ar fi strigat: „O cunosc! E fantoma lui Marley!", după care se micşoră 

din nou. 

― Ce mai e şi asta? spuse Scrooge, caustic şi rece ca întotdeauna. Ce vrei de la mine?  

― Multe vreau! Era vocea lui Marley, fără îndoială.  

― …de ce umblă duhurile pe pământ şi de ce vin la mine?  

― Mă aflu în noaptea asta aici pentru a te preveni că încă mai ai un prilej şi o speranţă de a 

nu-mi împărtăşi soarta. Un prilej şi o speranţă pe care ţi le ofer. 
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― Vei fi vizitat, reluă fantoma, de trei duhuri.  

(după Charles Dickens, Colind de Crăciun) 

Înţelegerea textului 

1. Cum ţi se pare Scrooge? Caută, în text, cel puţin trei situaţii pentru a demonstra caracterul său. 

……………………………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………….………………………. 

2. Ce înseamnă Crăciunul pentru Scrooge? Dar pentru nepotul său? 

……………………………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………….………………………. 

3. De ce crezi că este vizitat de o fantomă? 

……………………………………………………………………………….………………………. 

4. Ce înţelegi prin secvenţa încă mai ai un prilej şi o speranţă? 

……………………………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………….………………………. 

 

 Acţiunea din fragmentul citit se petrece în Londra. Priveşte tabloul de mai jos. Ce crezi că 

înfăţişează? Surprinde un tablou de iarnă de la oraş sau de la sat? Pe ce te bazezi? 

……………………………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………….………………………. 

 

 Ce diferenţe există între sărbătorile de iarnă ţinute la oraş şi cele de la sat? Poţi să te referi la 

atmosfera sărbătorilor, la portul oamenilor, la obiceiul colindatului etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATUL  ORAŞUL  
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 Proiect – Grupaţi-vă în funcţie de talentul pe care îl aveţi/în funcţie de preferinţe. 

   EXPLORATORII 

  Căutaţi informaţii pe internet cu privire la obiceiurile de Crăciun întâlnite în România şi 

la alte popoare. Prezentaţi-le apoi colegilor pe cele mai importante. 

   ARTIŞTII 

 Realizaţi câteva desene prin care să redaţi atmosfera de Crăciun. 

ARTIZANII 

 Imaginaţi-vă Crăciunul la nepotul lui Scrooge. Împodobiţi un brad cu ornamente făcute de 

voi. 

ACTORII  

 Interpretaţi textul citit sub forma unei scenete. Pentru mai multe replici, puteţi apela la 

textul original: https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Dickens%20Charles%20-

%20Un%20colind%20de%20Craciun.pdf 

   MICII LITERAŢI 

 Scrieţi un text narativ de 150-250 de cuvinte în care să povestiţi o întâmplare petrecută de 

Crăciun/în preajma Crăciunului.    

   ANTREPRENORII 

 Realizaţi un târg de Crăciun. Fiţi cât mai creativi! 

MUZICIENII 

 Interpretaţi colinde în trei limbi diferite. Puteţi cânta şi la instrumente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Dickens%20Charles%20-%20Un%20colind%20de%20Craciun.pdf
https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Dickens%20Charles%20-%20Un%20colind%20de%20Craciun.pdf
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III. TEST SUMATIV 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

    Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat. 

1. Rima poeziei este: 

a) monorimă.    

b) împerecheată. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este   . 

 

2. Figura de stil din versurile E vestea ce-o murmură seara/zefirul este: 

a) epitet.  6 puncte 

b) personificare. 

c) enumeraţie. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este              . 

 

 

 

 

(Magda Isanos, Primăvara) 

c) încrucişată. 

d) îmbrăţişată. 

 

 

 Un aer călduţ, parfumat 

Sub cerul de-un pal ivoriu, 

În vale pârâul umflat 

aleargă sălbatec şi viu. 

 

În zori m-a trezit sărutarea 

trimisă pe-o rază de soare; 

Lumina-neca depărtarea –  

tot răul murise-n uitare. 

Veni pe aripa de vânt 

O veste frumoasă din cer. 

Şi-acuma bătrânul pământ 

Îşi lasă cojocul de ger. 

 

E vestea ce-o murmură seara 

zefirul. Pădurea o ştie; 

Soseşte de-acum Primăvara, 

să se bucure lumea pustie. 
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3. Menționează într-un enunț tema textului, justificându-ți opțiunea cu două informații din text. 

 6 puncte 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Versul trimisă pe-o rază de soare are o măsură de: 

a) 11 silabe. 

b) 9 silabe. 

c) 10 silabe.  6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este            . 

 

5. Ilustrează, în 50 – 80 de cuvinte, două trăsături ale textului descriptiv în versuri, identificate în 

textul dat. 6 puncte         

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

    Se dă textul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrie, în caseta fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat. 

1. Sunt articulate cu articol hotărât substantivele din seria: 

a) unor fenomene, comoară. 

b) pădurea, generaţiilor. 

c) prilejul, comoară.  6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

 
  

 

 

 

PĂDUREA MEA, PĂDUREA NOASTRĂ, PĂDUREA EUROPENILOR 

La 25 martie, românii sărbătoresc Ziua Naţională a Pădurilor, celebrare al cărei scop este acela 

de a creşte gradul de responsabilizare în privinţa dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în 

beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare. 

Ziua Naţională a Pădurilor oferă prilejul de a ne aminti că noi, românii, avem o bogăţie fără 

seamă în Europa. Pădurile noastre sunt unice, sunt frumoase, sunt istorice şi parte din ele a rămas încă 

neatinsă de activităţile umane. De aceea avem obligaţia să gestionăm cu mare responsabilitate această 

comoară inestimabilă şi s-o lăsăm moştenire generaţiilor viitoare. 

Pădurea nu înseamnă doar arbori. Pădurea înseamnă trecutul, prezentul şi viitorul nostru. 

Pădurea înseamnă zid de apărare împotriva unor fenomene extreme ale naturii care, în ultima vreme din 

ce în ce mai des, se răzvrăteşte împotriva noastră. Pădurea este locul în care trăiesc mii şi mii de specii 

de animale şi plante aşezate într-o ordine perfectă în lanţul trofic, iar noi oamenii nu avem dreptul să 

distrugem lucrarea de ceasornicar a naturii. De aceea, dacă în trecut s-a întâmplat să fie agresată, astăzi 

trebuie s-o ajutăm să se regenereze. 

Pădurea nu a fost doar leagănul civilizaţiei, ci şi leagănul legendelor şi al poveştilor noastre. 

Cum am mai putea să spunem copiilor noştri basme, dacă nu ar mai vedea pădurea şi nu ar mai visa că 

acolo este locul magic al întâmplărilor din poveste? 

(apepaduri.gov.ro/padurea-mea-padurea-noastră-padurea-europenilor-2/) 
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2. Sunt la numărul plural toate substantivele subliniate din seria: 

a)  în privinţa dezvoltării durabile, activităţile umane. 

b) împotriva unor fenomene, trăiesc specii de animale.  

c) activităţile umane, leagănul legendelor. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este             . 

 

3. Completează spaţiul marcat. 

Substantivul colectiv din enunţul din chenar este                                               . 6 puncte 

 

4. Reciteşte fragmentul de mai jos. 

Pădurea nu a fost doar leagănul civilizaţiei, ci şi leagănul legendelor şi al poveştilor noastre. Cum am 

mai putea să spunem copiilor noştri basme, dacă nu ar mai vedea pădurea şi nu ar mai visa că acolo 

este locul magic al întâmplărilor din poveste? 

 

Completează cazul substantivelor subliniate. 6 puncte 

Substantivele Cazul 

civilizaţiei  

copiilor  

pădurea  

locul  

 

5. Realizează corespondenţa substantivelor cu funcţiile sintactice potrivite şi notează răspunsul în 

locul indicat. 6 puncte 

Pădurea este locul în care trăiesc mii şi mii de specii de animale şi plante aşezate într-o ordine 

perfectă..., iar noi, oamenii, nu avem dreptul să distrugem lucrarea de ceasornicar a naturii. 

 

Substantivele Funcţii sintactice 

1. pădurea  a. atribut substantival prepoziţional 

2. locul b. atribut substantival genitival 

3. într-o ordine c. subiect 
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4. dreptul d. nume predicativ 

5. de ceasornicar e. circumstanţial de mod 

6. a naturii f. complement direct 

 Tabel de răspuns: 

Substantivele Litera corespunzătoare 

răspunsului corect 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

    Reciteşte strofa de mai jos.   

Veni pe aripa de vânt 

O veste frumoasă din cer. 

Şi-acuma bătrânul pământ 

Îşi lasă cojocul de ger. 

 

Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să descrii o pădure la începutul primăverii, 

valorificând atât versurile citate, cât şi cunoştinţele şi experienţele tale.  

În redactarea compunerii, trebuie: 

 să prezinţi lumea descrisă; 4 puncte 

 să utilizezi cel puţin două figuri de stil diferite în descrierea peisajului; 6 puncte 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei tipului de text şi cerinţei formulate; 6 puncte  

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 4 puncte 
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Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  

 conținutul compunerii – 20 de puncte;  

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; claritatea 

exprimării ideilor – 2 puncte);  

 redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea 

normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 

de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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IV.  POPASURI CU TÂLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LECTURĂ 

 Inserarea unor secvenţe descriptive într-o naraţiune 

 Textul multimodal 

 Acţiunea, timpul şi spaţiul 

 Textul narativ literar – în versuri  

 Semnificaţiile textului 

 

REDACTARE 

 Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ-descriptiv   

 Adecvarea la temă  

 Rezumatul   

 

GRAMATICĂ 

 Pronumele personal şi reflexiv 

 Posibilităţi combinatorii ale pronumelui 

 Anticiparea şi reluarea prin clitice pronominale în cazul unor 

complemente 

 Adjectivul. Posibilităţi combinatorii ale adjectivului 

 Adverbul. Tipuri de adverbe. Grade de comparaţie 

 Numeralul - actualizare 

 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE 

 Proverbele 
 

http://promenada-culturala.ro/pacala-de-ion-creanga/ 
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1.  Inserarea unor secvenţe descriptive într-o naraţiune  

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele întrebări: 

Când se născu pe lume voioasa Rândunică, 

Ea nu avea făptură ş-aripi de păsărică, 

Fiind al cununiei rod dulce, dismierdat, 

Copilă drăgălaşă de mare împărat, 

Dar fost-au o minune frumoasă, zâmbitoare, 

Sosită printre oameni ca zâmbetul de soare,  

O gingaşă comoară formată din senin,  

Din raze, din parfumuri, din albul unui crin. 

Şi maica sa duioasă, privind-o, se temea 

Să nu dispară-n aer sub formă de o stea. 

O zână coborâtă din zodia cerească 

Veni să o descânte, s-o legene, s-o crească, 

Să-i deie farmec dulce, podoabe, scumpe daruri, 

S-o apere-n viaţă de-a zilelor amaruri, 

Ea-i puse-o scăldătoare cu apă ne-ncepută, 

De ploaie neatinsă, de soare nevăzută,                                (Vasile Alecsandri, Legenda rândunicăi) 

 

I. A. Înţelegerea textului literar 

1. Identifică modurile de expunere din textul suport. 

................................................................................................................................................ 

2. Explică toate semnele de punctuaţie şi de ortografie din versul: Şi-i zise: ,,De-ţi e gândul să ai parte 

de bine...’’ 

3. Transcrie și numește patru  figuri de stil învăţate.  

 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

............................................................................................... 

................................................................................................ 

 

Şi-n apa încălzită cu lemn mirositor 

O trestie, un fagur ş-o floare de bujor, 

Menind prin şoapte blânde copila să devie 

Năltuţă, mlădioasă ca trestia verzie, 

La grai ca mierea dulce, la chip fărmăcătoare 

Şi ca bujorul mândru de ochi atrăgătoare. 

 

Apoi zâna-i adusă o dalbă de rochiţă, 

Din raze vii ţesută, cu stele prin altiţă, 

Şi-i zise: ,,De-ţi e gândul să ai parte de bine, 

Rochiţa niciodată să n-o scoţi de pe tine, 

Şi cât vei fi al lumei frumos, iubit odor,  

Să fugi în lumea-ntreagă de-al luncii 

zburător.’’ […] 
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4. Prezintă portretul fetei de împărat. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

5. Numeşte tipul de rimă utilizat din textul dat. 

 

 

6. Concepe un deznodământ care să se potrivească textului suport. 

 

 

 

 

7. Exprimă-ţi opinia, în 10-15 cuvinte, despre sfatul pe care zâna i-l dă fetei. 

 ..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

8. Menţionează de ce substantivul comun Rândunică este scris cu majusculă. 

 

 

9. Foloseşte-ţi imaginaţia şi realizează un cvintet despre fata de împărat. 

 

 

 

 

 

B. Redactare 

Explică, în 100-150 cuvinte, semnificaţia titlului textului dat. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să formulezi opinia despre semnificaţia titlului; 

 să susţii opinia formulată prin două argumente; 

 să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut; 

 să te încadrezi în numărul de cuvinte indicat. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

 

 

 

............................................................................................................................................ 
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                                                    Pronumele personal. Posibilităţi combinatorii ale pronumelui 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

       În 2016, Romfilatelia sărbătoreşte Ziua internaţională a copilului alături de eroii copilăriei, acele 

personaje de basm şi poveşti care ne-au încântat şi fascinat cu aventurile şi învăţămintele lor, care ne-

au modelat caracterul şi ne-au ajutat să deprindem numeroase abilităţi utile în viaţa de adult. 

Emisiunea de mărci poştale ,,Personajele copilăriei” aduce astfel în prim – plan câteva dintre 

personajele îndrăgite ale copilăriei: Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana, Neghiniţă, Domnul Goe şi eroii 

din ,,Punguţa cu doi bani”. Cele patru mărci poştale ale acesteia pot fi achiziţionate începând de 

miercuri, 1 iunie 2016, de la magazinele Romfilatelia. 

      Ilustrată grafic pe timbrul cu valoarea nominală de 2 lei, ,,Punguţa cu doi bani” de Ion Creangă 

este una dintre cele mai cunoscute şi iubite poveşti ale copilăriei. Încărcată de arhetipuri, povestea 

punguţei pune faţă în faţă moşul cel bun şi băbuţa cea hapsână, cocoşul cel harnic şi boierul cel 

zgârcit, oferind copilului o colecţie întreagă de personaje de la care să deprindă semnificaţia binelui şi 

răului. [...] 

       Timbrul cu valoarea nominală de 8 lei îi înfăţişează pe Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana, două 

personaje prezente în folclorul românesc încă de la începuturile sale, întruchipând idealul 

masculinităţii, respectiv al feminităţii. Cele mai cunoscute aventuri ale celor doi protagonişti sunt 

povestite de Petre Ispirescu şi descriu o lume fantastică, cu încercări şi obstacole peste puterile unui 

om obişnuit. [...] 

(Veronica Şerbănoiu, Personajele copilăriei, http://blog.citatepedia.ro/personajele-

copilăriei.htm) 

II. Limba română  

1. Notează cu A (adevărat) şi F (fals): 

 Pronumele personal are forme accentuate numai în cazurile acuzativ şi dativ. 

 Pronumele personal are forme neaccentuate (clitice) la toate persoanele. 

 Pronumele personal nu are forme neaccentuate (clitice) în cazul vocativ. 

 Pronumele personal de politeţe are forme pentru toate cazurile. 

 Formele dânsul, dânsa, dânşii, dânsele se numesc pronume personale de politeţe. 

 Cuvintele Domnul, Doamna  sunt pronume personale de politeţe. 
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2. Rescrie, din textul suport, o formă accentuată şi două forme neaccentuate (clitice) ale pronumelui 

personal. Completează spaţiile punctate cu încă trei pronume pentru fiecare formă: 

 forme accentuate: 

 

 forme neaccentuate (clitice):  

 

3. Scrie toate cliticele pronominale personale, indicând şi cazul: 

 lui -                                                    cazul ...................... 

 ei -                                                             cazul ...................... 

 vouă -       cazul ...................... 

 (pe) ea -       cazul ...................... 

 (pe) voi -       cazul ...................... 

 

4. Redactează un text, de 3-5 rânduri, în care să utilizezi cel puţin trei forme diferite ale pronumelui 

personal de politeţe. Subliniază aceste forme. 

5. Identifică funcţia sintactică şi cazul pronumelor subliniate la exerciţiul anterior. 

          

 

 

 

6. Alcătuieşte propoziţii în care un pronume personal, respectiv un pronume personal de politeţe să fie 

în două cazuri diferite. 

 

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

pronume personal de 

politeţe 

pronume personal 
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7. Formulează enunţuri în care: 

 un pronume personal să fie:                     

 

 

 

 

 

 

 un pronume personal de politeţe să fie:    

 

               

 

 

 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Transcrie, din textul suport, o sintagmă în care o este articol nehotărât. Alcătuieşte un enunţ în care 

acesta să devină pronume personal. 

 articol nehotărât - 

..................................................................................................................................................... 

 pronume personal - 

..................................................................................................................................................... 

9. Identifică pronumele personale care sunt adjuncţi într-un grup de cuvinte în exemplele date, 

precizând funcţia sintactică a acestora: 

a. Ciocolata pentru mine este neagră. 

b. Prietena ei participă la examen. 

c. Îi cunosc pe ei. 

 

  

 

complement direct 

complement indirect 

  atribut pronominal 

subiect 

   nume predicativ 

circumstanţial 

de loc 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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d. Ţie ţi-a dat un măr. 

e. Copilul a sosit după voi.  

  

10. Recunoaşte valorile morfologice ale lui i din enunţurile: 

 Parcă-i mort de veacuri satul... (George Coşbuc, În zori) .............................................. 

 Lupii suri ies după pradă,/Alergând, urlând în urmă-i prin potopul de zăpadă.                      

           (Vasile Alecsandri, Viscolul)       .............................................. 

 Ah, unde-i şuierul mierliţei sure! (Şt. O. Iosif, Toamnă)  .............................................. 

 Toate-i merg de-a-ndoasele. (George Topîrceanu, Primăvara) .............................................. 

 

11. Scrie propoziţii în care pronumele personal de persoana a III-a, numărul singular, feminin să fie: 

 Ac., complement direct – .......................................................................................................... 

 Ac., atribut pronominal – .......................................................................................................... 

 G., atribut pronominal –  .......................................................................................................... 

 D., complement indirect – .......................................................................................................... 

 

12. Analizează morfologic şi sintactic pronumele subliniate: 

 Florile-izvorăsc pe plaiuri a lor viaţă de misteruri [...]/Luna râul îl ajunge şi oglinda lui cea 

plană/Ca-ntr-o mândră feerie străluceşte vioriu. (Mihai Eminescu, Memento mori) 

 Puţină vreme încă ne desparte... (Şt. O. Iosif, Toamna) 

 Visează plopul, nemişcat în soare,/Şi umbra din el, neagră, îi curge la picioare [...]/Să-l poată 

contempla mai bine. (George Topîrceanu, Lumină). 

 

a lor = .....................................................................................................................................  

îl = ..................................................................................................................................... 

lui =   ..................................................................................................................................... 

ne =   ..................................................................................................................................... 

din el =   ..................................................................................................................................... 

îi =  ..................................................................................................................................... 

l =   ..................................................................................................................................... 
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   2.  Textul multimodal  

Urmăreşte cu atenţie banda desenată inspirată din fabula Lupul devenit cioban de                   

Jean de la Fontaine şi răspunde la întrebări: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A. Înţelegerea textului multimodal 

 

1. Formulează două idei principale pentru acţiunea prezentată în banda de mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Idei principale 

(http://benzidesenateromanesti.blogspot.com/2018/04/fabule-un-nou-album-de-benzi-desenate.html) 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbenzidesenateromanesti.blogspot.com%2F2018%2F04%2Ffabule-un-nou-album-de-benzi-desenate.html%3Ffbclid%3DIwAR0TZdsvJ5QvnytXDDMrwbyEehU-UsfQhR-VfZaYXeYP6vWkv7i5dtr_UkM&h=AT2CUXgApbYrKzLEmXl2HUnmJia3YJ9WgQYsrxJa96IlLL9Eh4rs1caOhMwoG837k1OBLtkfpmY-yqecQiRp3OmEkhUqk1bwRvcPhzS_ARhdTUWquYCdgPwJpxUc6nm_u8RHrw
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2. Scrie câte o idee secundară pentru fiecare idee principală formulată la exerciţiul anterior. 

 

 

 

3. Precizează unde şi când crezi că se petrece acţiunea. 

 

 

4. Notează un sinonim pentru expresia m-am dat de gol. 

 

 

5. Transcrie, din banda desenată, două cuvinte din câmpul lexical al păstoritului. 

 

 

6. Identifică o replică rostită într-o tonalitate exclamativă. 

 

 

7. Extrage o structură în care apare procedeul caracterizării directe, în cazul lupului. 

 ............................................................................................................................................. 

8. Explică, în 10-15 cuvinte, morala fabulei. Notează proverbul  potrivit cu morala acesteia.  

Poţi vizualiza şi alte fabule ale lui Jean de la Fontaine pe YouTube.                                                    

 

B.   Redactare 

Pornind de la imaginile prezentate, precum şi de la textul integral pe care îl găseşti pe site-ul         

Poezii-literare.ro, realizează, într-o compunere de 100-150 de cuvinte, povestirea fabulei. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să prezinţi întâmplările în acord cu sensul acestora; 

 să respecţi succesiunea întâmplărilor la care participă personajele; 

 să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 

 să te înscrii în limita spaţiului indicat. 

 

 

Idei secundare 
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 Pronumele personal. Pronumele reflexiv 

   Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele întrebări: 

Lupul îl întâlnim figurat şi pe Columna lui Traian ca emblemă de stat în stindardul dac: un 

corp de balaur cu cap de lup.Totul alcătuit din aramă, de unde şi supranumele lupii de aramă ai 

dacilor. Stegarul ţinea ridicat lupul de aramă, care în mers făcea să şuiere aerul în gura lui deschisă şi 

să freamăte solzii mobili de metal izbindu-se unii de alţii. Dacă adăugăm că luptătorii din jurul 

stegarului purtau măşti de tipul tecta galea (de lupi şi de urşi), pe care le trăgeau pe cap, şi 

mormăiau fioroşi ca nişte carnasieri, putem să intuim teroarea pe care o exercita acest corp de elită al 

armatei dace, temut de altfel pentru vitejia şi cruzimea sa. [...] 

    Romanii au adus cu ei cultul imperial al lupului, ce ţinea de întemeietorul Romei şi al statului 

roman. În Dacia a pătruns colegiul preoţilor Luperci, care aici s-ar fi putut numi Lupercii daci. 

Lupercaliile erau sărbătorile în amintirea legendei lupoaicei care a alăptat pe cei doi fraţi, Romulus şi 

Remus, aduşi într-un coş pe apele Tibrului. [...] 

              (Romulus Vulcănescu,  Mitologie română) 

 tecta galea ( lat.) – coif, - mască 

II. Limba română  

1. Rescrie din text câte două pronume personale, respectiv pronume reflexive: 

 pronume personale 

 

 pronume reflexive 

 

2. Numeşte persoana şi cazul pronumelor identificate la exerciţiul anterior. 

   persoana cazul  

   persoana cazul  

   persoana cazul  

   persoana cazul  

 

3. Identifică valoarea morfologică a cuvântului subliniat din fragmentul dat. 
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4. Alcătuieşte un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică, pe care o vei preciza. 

 ............................................................................................................................................... 

5. Numeşte cazul şi funcţia sintactică a pronumelui personal subliniat din enunţul: Romanii au adus cu 

ei cultul imperial al lupului. 

ei 

 

6. Scrie o propoziţie în care pronumele personal ei să fie în alt caz. Vei preciza şi funcţia sintactică. 

 .......................................................................................................................................................... 

7. Completează spaţiile punctate, menţionând partea de vorbire (pronume personal/pronume reflexiv): 

 mă joc  - ......................................... 

 ne ducem - ....................................... 

 te întreb - ......................................... 

 mă distrez - ....................................... 

 ne ajută - ........................................... 

 ne ajutăm - .............................................. 

 te întrebi - ............................................... 

 îl întreabă - ............................................. 

 se joacă - ................................................ 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Scrie enunţuri în care cuvintele date să fie, pe rând, pronume personale, respectiv pronume 

reflexive: 

  mă       pronume personal:..........................................................................  

                                    pronume reflexiv:.......................................................................... 

 îţi             pronume personal:......................................................................... 

                                         pronume reflexiv:..............................................................................  

 îmi             pronume personal:.......................................................................... 

                                         pronume reflexiv:............................................................................ 

 te                        pronume personal:.......................................................................... 

                                   pronume reflexiv:.............................................................................          
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9. Subliniază cu o linie pronumele personale şi cu două linii pronumele reflexive: 

 Te uită, frunza pică irosită,[...]/Pierdut din stolul mândrei lor orchestre...         

(Şt. O. Iosif, Toamnă) 

 ...din fiecare clipă trecătoare/cum ne-am durat noi câte-o veşnicie.../şi nu vor şti că-n glas/îţi 

cânt atâtea cântece...                (Magda Isanos, Gândeşte-te, n-ar fi păcat...) 

 ...m-aş uita cu ochi nepăsători               (Şt. O. Iosif, Primăverii) 

 Lasă-mi, toamnă, ziua[...]/Înserează-mă pe mine/Mă-nserez oricum.     

               (Ana Blandiana, Lasă-mi, toamnă...) 

Completează tabelul următor, analizând pronumele identificate în textele de mai sus: 

Pronume 

personal 

Persoana Genul Numărul Cazul Funcţia 

sintactică 

Forma 

acc/neacc 

       

       

       

       

       

       

 

Pronume 

reflexiv 

Persoana Numărul Cazul Forma 

acc/neacc 
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10. Identifică funcţia sintactică a pronumelor reflexive: 

 Lauda de sine nu miroase-a bine. 

................................................................................................................................................ 

 Şi-mi spun în sinea mea că de-aş fi fost sălbatic... (A. E. Baconski, Imn către nelinişte) 

................................................................................................................................................ 

 Unde un cântec este, e şi pierdere/ zeiască, dulce pierdere de sine.  

                                                           (Lucian Blaga, Unde un cântec este) 

................................................................................................................................................ 

11. Explică rolul cratimei din versul: s-au dus. Alcătuieşte o propoziţie în care cratima să fie 

semn de punctuaţie. 

 .......................................................................................................................................... 

12. Citeşte următorul text: 

Rândunea uşoară-n zbor, [...] 

Ia-ţi tovarăş la zburat 

Gândul meu înlăcrimat, 

Şi te du cu el mereu 

Până-ţi da de satul meu [...] 

Colo-n coperişul lor 

Să-ţi faci leagăn puilor... (Elena Farago, Rândunea uşoară-n zbor) 

 Rescrie pronumele reflexive, indicând şi cazul lor. 

 

 

 

 Descoperă pronumele personale şi funcţiile lor sintactice. 

 

 

 

 Numeşte partea de vorbire a cuvântului subliniat. 

 

 

  

.................

.................

.... 

.................

.................

.... 

.................

.................

.... 

.................

.................

.... 

.................

.................

.... 

.................

.................

.... 
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3. Acţiunea, timpul şi spaţiul 

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele întrebări: 

       Doi urşi mari se însoţiră,                                 Sare iute-ncetişor, 

       Ş-amândoi se chibzuiră                                     Şi ia ciuta binişor. 

       Să se ducă a vâna                                          După multă luptă-n fine, 

       După ce va înnopta.                                Urşii cad pe-ale lor vine, 

       Pleacă dar, şi pe-o vâlcică,                          Plini de sânge peste tot, 

       Întâlnesc o ciută mică,                                     De la coadă pân –la bot. 

       Şi puind-o la mijloc                                            După ce se dezmeţiră 

       O înhaţă chiar pe loc.                                  Şi ceva se liniştiră, 

       Ciuta grasă cum s-o-mpartă?                       S-au întors şi au văzut 

       Iat-atunci cuvânt de harţă.                           C-a lor ciut-a dispărut. 

       Fiecare vrea mai tot                                      După urma ce văzură,                                                  

       Pentru lacomul său bot.                                 Fapta vulpei cunoscură, 

       Cu cumplită-nverşunare                               Şi ziseră între ei: 

       Ei încep o luptă mare,                                    - O, cât suntem de mişei! 

       Încât luna ce-i privea                                  Adevăr că lăcomia                                                

       Spăimântată-ngălbenea.                                   Perde toată omenia. 

       Dar o vulpe iscusită, 

       Care sta în crâng dosită,                                                      (George Sion, Doi urşi şi o vulpe) 

 

I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Precizează tipul textului (narativ, descriptiv, dialogat), prezentând două argumente pentru 

această încadrare. 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Unde şi când are loc întâmplarea? Transcrie secvenţele care oferă aceste informaţii. 

...........................................................................................................................................        
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3. Transcrie din text două inversiuni. 

  

  

 

4. Precizează trăsătura umană care poate fi atribuită vulpii, având în vedere  comportamentul 

său. 

 

5. Explică, în 30-40 de cuvinte, înţelesul ultimelor două versuri, după ce notezi ce parte a 

fabulei constituie ele.    

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

                           

6. Identifică o replică rostită într-o tonalitate exclamativă. 

 

 

7. Numeşte modurile de expunere prezente în textul suport. 

 

 

8. Care este figura de stil folosită de autor în prezentarea animalelor? 

 

 

9. Precizează cum reacţionează cei doi urşi când înţeleg ce a făcut vulpea. 

 

 

 

B. Redactare   

Descrie, într-o compunere de 100-150 de cuvinte, o situaţie din viaţa reală care consideri că se 

potriveşte învăţăturii transmise de textul narativ în versuri. 

 

 

 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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            Adjectivul. Posibilităţi combinatorii ale adjectivului 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

         Fabula românească şi-a luat un tot mai mare avânt de-a lungul istoriei, condiţionată fiind 

fie de realităţile vremii, fie de coloritul social tot mai vivace. Cert este că această specie a reuşit 

să adune sub umbrela sa cei mai renumiţi şi mai atenţi condeieri ai criticii umane. Continuând 

şirul oamenilor faimoşi care au reinventat, au luminat fabula românească, astăzi a venit rândul 

lui Alecu Donici ( 1806-1865), fabulistul din Basarabia care a fost numit, de către Mihai 

Eminescu, ,,cuib de-nţelepciune”. 

         Despre Alecu Donici se va spune că reuşea să observe cele mai ascunse metehne ale firii 

umane, iar fabulele sale, inspirate cu precădere din traduceri ale lucrărilor lui Ivan Andreievici 

Krâlov, poartă nu doar conotaţia uzuală a acestor opere, ci per a contrario, merg pe maniera 

parabolelor, cu morală adaptată direct de autor după bunul său plac. 

                 (Corina Moisei, Alecu Donici, un ,,cuib de-nţelepciune”basarabean  pentru fabula 

românească, www.matricea.ro) 

 

II. Limba română 

1. Indică numărul formelor flexionare ale următoarelor adjective. 

 

 

 

 

 

 

2. Alcătuieşte propoziţii în care adjectivul atent să fie la toate gradele de comparaţie. 

Gradele de comparaţie  Propoziţii 

Pozitiv   

                   –  ..........................   

comparativ – ..........................    

                   – inferioritate   

superlativ – relativ de ............   

Adjectivele Numărul formelor flexionare 

mare  

renumiţi  

adaptată  

bunul  

http://www.matricea.ro/
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– ........   

superlativ absolut   

 

3. Menţionează gradul de comparaţie şi cazul adjectivelor subliniate. 

 ..................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

4. Încercuieşte substantivele cu care se acordă următoarele adjective. Numeşte apoi, genul şi 

cazul adjectivelor. 

 ...fie de coloritul social tot mai vivace.                                            

……………………………………………………………………………..……………………….. 

 …poartă nu doar conotaţia uzuală a acestor opere.                                     

……………………………………………………………………………..……………………….. 

 … după bunul său plac.                                            

……………………………………………………………………………..……………………….. 

 ...cu morală adaptată direct de autor. 

……………………………………………………………………………..……………………….. 

5. Alătură următoarelor substantive adjective potrivite realizând acordul: 

 realitate   

 specie  

 umbrela  

 traduceri   

 autor  

 

6.  Alcătuieşte propoziţii cu următoarele adjective, astfel încât să îndeplinească următoarele 

funcţii sintactice: 

 renumiţi   atribut adjectival ................................................................................................ 

nume predicativ ................................................................................................ 

 uzuală atribut adjectival  ................................................................................................ 

 

            nume predicativ ................................................................................................ 
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7. Identifică, în textul dat, adjectivul provenit din verb la participiu    

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

8. Completează spaţiile punctate cu formele potrivite ale articolului demonstrativ/adjectival: 

 Norii                  negri erau înspăimântători. 

 Mă bucură căldura soarelui         arzător. 

 Mamei          iubitoare îi dăruiesc florile          dragi. 

 Cântecele     vesele ne bucură pe toţi. 

9. Precizează dacă adjectivele subliniate au rol de adjunct, de centru sau dacă au ambele calităţi.                       

a) Urşii cad pe-ale lor vine,     

     Plini de sânge peste tot.    ........................................................ 

b) Copilul este capabil de efort constant.  ........................................................ 

c) Mihai a avut rezultate dătătoare de încredere. ........................................................ 

10.  Scrie meniul tău zilnic, folosind substantive însoţite de adjective (mic dejun, prânz, gustări, 

cină). 

 

 

 

 

 

 

 

11. Alcătuieşte enunţuri cu structurile următoare: 

 copiii zglobii –   ........................................................................................................... 

 cerceii argintii –  ........................................................................................................... 

 norii plumburii –  ........................................................................................................... 

Rescrie propoziţiile trecând adjectivele în faţa substantivului. Ce ai observat în legătură cu 

scrierea lor? 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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12. Vrei să elaborezi un chestionar pe care să-l aplici prietenilor tăi, pentru a afla care sunt 

calităţile acestora.  

Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să 

răspundă. Vei sublinia adjectivele din întrebările formulate de tine.                                                    

ÎNTREBĂRI DA NU 

1.   

2.   

3.   

4.   
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4. Rezumatul 

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele întrebări: 

Se zice că pe vremuri nişte Hoţi 

Furaseră-mpreună un Măgar 

Şi se băteau de zor, ca doi netoţi, 

Că nu ştiau cum să-şi împartă prada. 

Când iată că apare alt tâlhar, 

Le ia Măgarul şi le lasă sfada. 

Aşa e totdeauna: când doi se bat şi strigă, 

Al treilea câştigă. 

Măgarul din poveste e-o ţară oarecare 

Şi hoţii sunt despoţii. 

În timp ce pentru ea se bat cu toţii, 

De undeva apare 

Un alt tâlhar mai mare 

Şi, îndreptându-se spre ţel, 

O-nhaţă el… 

                                      (La Fontaine, Hoţii şi măgarul)  

I. A. Înţelegerea textului literar 

1. Scrie o expresie care să conţină cuvântul măgar. 

 

 

2. Stabileşte sinonime pentru următoarele cuvinte subliniate în text. 

 se băteau - ............................... 

 sfada -  ............................... 

 -nhaţă -  ............................... 

3. Transcrie un fragment care să exprime disperarea a două dintre personajele fabulei. 

 

 

 

 apare -  ............................... 

 ţel -  ............................... 
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4. Menţionează de ce substantivele comune Hoţi şi Măgar sunt scrise cu majusculă. 

................................................................................................................................................ 

5. Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia următoarelor enunţuri: Aşa e totdeauna: când doi se bat 

şi strigă,/ Al treilea câştigă. 

 

 

 

 

 

6.  Numeşte modul de expunere predominant pe care îl identifici în text. 

 

 

7. Formulează o opinie despre  învăţătura care se desprinde din textul dat. 

 

 

 

8. Explică folosirea punctelor de suspensie în versul: O-nhaţă el… 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

B.  Redactare 

Scrie, în maximum 60-80 de  cuvinte, rezumatul textului dat.  Vei avea în vedere: 

 să respecţi fidelitatea faţă de textul dat; 

 să prezinţi evenimentele în succesiune logică; 

 să respecţi convenţiile specifice rezumatului; 

 să te înscrii în limita de spaţiu indicată. 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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 Adverbul. Gradele de comparaţie 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

          Aflat mereu în umbra calului, ruda sa apropiată, măgarul a păşit umil dar sigur prin 

istorie. Ca o dovadă în plus asupra modestiei, rezistenţei fizice şi adaptabilităţii sale, măgarii 

populează şi astăzi în special ţările sărace din Africa, Europa şi Asia. Măgarii domestici 

observaţi în prezent şi în mediul rural din ţara noastră provin din măgarii sălbatici nubieni şi 

somalezi, două subspecii ale măgarului sălbatic african (Equus africanus).  

          În credinţele noastre populare, măgarul este unul dintre animalele care nu se sperie de 

diavoli, ba chiar pornesc să-i atace fără frică, deoarece se ştiu protejaţi de crucea de pe spinare. 

Pielea de măgar era folosită în medicina magică românească, iar laptele de măgăriţă este 

deopotrivă o substanţă cu puternice valenţe cosmetice redând tinereţea pielii, precum şi un leac 

eficient împotriva „tusei măgăreşti”. 

      Marele folclorist bănăţean Atanasie M. Marinescu reconstituie şi redescoperă un adevărat 

cult al măgarului la geto-daci. În lucrarea sa – Cultul păgân şi creştin, I, Sărbătorile şi datinile 

romane vechi, anul 1884, Bucureşti, autorul scoate în evidenţă că „dacii purtau pe steagul lor 

de luptă un cap de măgar, pe lângă cel de balaur”, iar „tracii puneau cranii de măgari la 

hotarele ţarinilor, împotriva fulgerelor şi grindinei”. 

         Astăzi efectivul măgarilor din ţară este în scădere, sub efectul distrugerii satului românesc, 

al plecării tinerilor în afara ţării, şi îmbătrânirii populaţiei rurale. Cele mai multe şanse să 

întâlniţi măgăruşi sunt prin Dobrogea sau în unele sate montane. Oriunde-i vedeţi, oferiţi-le ceva 

de mâncare, sau măcar o mângâiere. Sunt fiinţe sensibile la gesturile de dragoste şi afecţiune, 

iar interacţiunea cu ei aduce garantat bucurie pentru cei cu suflet de copil, indiferent de vârstă. 

                                    (https://www.descopera.ro/natura/11283700-de-ce-ne-plac-magarii) 

II. Limba română  

1. Precizează gradul de comparaţie al adverbului sigur.    

2. Rescrie, din textul suport, patru adverbe. 
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3. Construieşte un enunţ în care adverbul umil (a păşit umil) să fie altă parte de vorbire. 

Menţioneaz-o! 

................................................................................................................................................ 

4. Notează funcţia sintactică a două adverbe selectate de tine din textul suport.  

                             ..................................................... 

                             ..................................................... 

5. Alcătuieşte adverbe formate cu ajutorul grupurilor de sunetelor: - eşte, - âş, - iş, - mente, - 

işor, - el şi formează propoziţii cu adverbele nou formate. 

 

 

................................................................................................................................................ 

 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

6. Subliniază adverbele fără funcţie sintactică din enunţurile:  

Da, vino chiar azi pe la noi. Dacă tot te plictiseşti, nici nu mai sta pe gânduri! Te aştept. 

 

7. Alege forma corectă: 

 Au participat destul/ destui de mulți la concurs. 

 Îi place să cumpere cadouri pentru nou-născuți/ noi-născuți. 

 Și-a făcut planuri ușoare/ ușor de realizat. 

 Maria învață cel/ cea mai bine. 

 Obișnuiește să lase ferestrele largi/ larg deschise. 

 

 

adverbe nou formate 

Propoziţii  
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           Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Construiește enunțuri cu următoarele ortograme:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: 

 

 

 Mersul încet o enervează.      .......................................         ..............................                    

 Vine încet.        ....................................... ..............................                                        

 Frumosul este peste tot.        .......................................         ..............................     

 Copilul este  frumos.          .......................................   ..............................                                                   

 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

demult  

 

de mult  

 

altădată 

 

altă dată 

 

bineînţeles 

 

bine înţeles 

 

cândva 

 

când va 

 

odată 

 

o dată 

 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Valoare 

morfologică 

Funcţie  

sintactică 
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  Vorbeşte întotdeauna frumos.       .......................................                ..............................             

  Postim vinerea.      ........................................              ...............................                                              

  Vinerea este o zi norocoasă.    .........................................            .................................                            

  Vara a sosit.                 ........................................              ...............................                                         

  Vara admirăm natura.                      ........................................             ................................    

 E normal să uiţi.                     .........................................              ...............................                                   

 Este acolo sus.                              ........................................               ................................                             

 El era atent.                          .......................................                ................................             

 L-a privit atent.                              .......................................               ................................                            

 Casa de sus e a mea.                       .......................................               ................................             

10. Indică sensul adverbului aproape în următoarele enunţuri prin reformularea acestora: 

 Blocul în care locuiesc este aproape.  ..............................................   

 N-a mâncat aproape nimic.   ..............................................    

 Suntem aproape de mileniul al treilea. ..............................................    

 Era aproape să-l prindă.   ..............................................  

11. Asociază fiecărui cuvânt numerotat o literă dintre cele date identificând corect valoarea 

morfologică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........ 1.vitejesc 

 ........ 2.vara  

 ........ 3.totuşi 

 ........ 4.lin 

 ........ 5.vitejeşte           

 ........ 6.acolo 

 

 ........ 7.bine 

 ........ 8.frumos                               

 ........ 9.degrabă 

 ........ 10.părintesc 

 ........ 11.rău   

 ........ 12.azi                               

 ........ 13.blând 

 ........ 14.dimineaţa 

 ........ 15.slab 

 ........ 16.luni                    

 ........ 17.bun 

 ........ 18.eminescian 

 

C. adjectiv 

care poate deveni 

adverb 

D. substantiv 

care poate deveni 

adverb 

B. adjectiv A. adverb 
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12. Rezolvă rebusul: 

 

                                

        

        

          

        

    

 

Orizontal: antonimul adverbului: 

1. nu; 2. aproape; 3. târziu; 4. niciodată; 5. dedesubt; 6. rău; 

 

Coloana A-B: partea de vorbire neflexibilă care determină un verb, un adjectiv sau un adverb 

şi arată caracteristica unei acţiuni, a unei stări sau a unei însuşiri.       

              

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A. 

B. 
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                                                                                                   5. Textul narativ literar în versuri 

 Urmăreşte cu atenţie banda desenată întitulată Cadoul de Gellu Naum (textul A), apoi 

citeşte textul B şi răspunde la următoarele întrebări: 

Textul A                                                       (romanialibera.ro) 

 

Textul B 

La circ în Târgul Moşilor, 

Pe gheaţa unui răcitor, 

Trăia voios şi zâmbitor 

Un pinguin din Labrador. 

– Cum se numea? – Apolodor. 

– Şi ce făcea? – Cânta la cor. 

Deci, nu era nici scamator, 

Nici acrobat, nici dansator; 

 

 

Făcea şi el ce-i mai uşor: 

Cânta la cor. (Era tenor) 

Grăsuţ, curat, atrăgător 

În fracul lui strălucitor 

Aşa era Apolodor. 

Dar într-o zi Apolodor, 

Spre deznădejdea tuturor 

A spus aşa: – Sunt foarte trist! 
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Îmi place viaţa de corist 

Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor 

De fraţii mei din Labrador! 

O, de-aş putea un ceas măcar 

Să stau cu ei pe un gheţar … 

Apoi a plâns Apolodor. 

Când l-a văzut pisoiul Tiț 

Plângând cu hohot şi sughiţ 

 

                                    

II. A.  Înţelegerea textului  

1. Precizează tipul textului A, prezentând două argumente pentru această încadrare. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 2. Formulează câte o  idee principală/ secundară din ambele texte. 

A ................................................................................................................................................. 

B .................................................................................................................................................   

3.  Identifică în banda desenată trei semne de punctuaţie, precizând rolul acestora. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

      4.  Notează în interiorul diagramei Venn, asemănări și deosebiri, privind: 

 autorul; 

 personajele; 

 stările transmise cititorului. 

 

 

  

 

                                                                                                                   

 

   
  

I-a spus: – Prietene, ţi-aş da 

Mustaţa şi codiţa mea, 

Aş da o litră de caimac, 

Aş da orice să te împac 

Zău, nu mai plânge, te implor! 

Dar el plângea: – Mi-e dor, mi-e dor 

De fraţii mei din Labrador! […] 

 

(Gellu Naum, Cartea cu Apolodor – fragment) 

 timpul acțiunii; 

 locul acțiunii; 

 

https://www.gimnaziu.info/cartea-cu-apolodor-de-gellu-naum
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5. Precizează o trăsătură umană care poate fi atribuită pinguinului, având în vedere  

comportamentul său (textul B). 

 

 

6. Numeşte două figuri de stil diferite identificate în cele două texte suport.                             

........................................................................... 

 

      ........................................................................... 

 

7. Identifică o replică rostită într-o tonalitate exclamativă din textul B. 

 ................................................................................................................................. 

8. Realizează un afiş pentru a-l ajuta pe tenorul Apolodor să îşi invite prietenii la concert. 

Precizează locul, data şi ora desfăşurării evenimentului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Redactare  

Alcătuiește o bandă desenată în care să surprinzi continuarea acțiunii din fragmentul B, aşa cum 

ţi-o imaginezi tu. Schițează ce va conține fiecare vinietă pe o coală de desen.  
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          Numeralul - actualizare 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

    Ce este prietenia? 

    Cred că fiecare dintre noi are propria definiţie pe care o dă relaţiei de prietenie. A oamenilor 

pe care îi consideră prieteni.  

    Pentru mine, prieteni sunt acei oameni cărora le pasă cu adevărat de mine. Şi acei oameni de 

care mie îmi pasă. O clarificare se cere înainte de a continua - eu vorbesc de relaţiile de 

prietenie apropiată, poate de acel cerc restrâns de ,,cei mai buni prieteni”. 

     Sunt acei oameni pentru care mă trezesc la 3 dimineaţa  fără să spun ,,pss”, pentru care las 

totul în momentul în care îmi cer ajutorul sau pentru care am întotdeauna un minut să-i ascult. 

Sunt oamenii care ar face acelaşi lucru pentru mine, în aceleaşi condiţii. 

    Sunt oameni pe care şi dacă nu-i văd o zi, o lună, un an sau 10, atunci când ne vedem sau 

reluăm poveştile, o facem din acelaşi punct în care le-am lăsat. 

    Pentru mine, o prietenie adevărată e necondiţionată de timp şi spaţiu. Şi, mai ales, acolo nu 

există ,,TREBUIE”!!! 

    E o legătură între două suflete mai mult decât între două minţi. E o legătură care se bazează 

pe emoţii şi sentimente frumoase şi nu neapărat pe o proximitate fizică. [...] 

                                                             (http://www.cosminapacurar.ro/despre-prietenie) 

 

II. Limba română 

1. Rescrie, din textul suport, 2 numerale cardinale. 

 

  

 

 

2. Formează de la fiecare numeral identificat la exerciţiul precedent câte un numeral ordinal, 

atât pentru genul masculin, cât şi pentru genul feminin. 

 

masculin 

 

 

feminin 
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3. Încercuieşte litera A (dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată) sau F (dacă tu crezi că este 

falsă). 

 În fragmentul Sunt oameni pe care şi dacă nu-i văd o zi, o lună, un an sau 10 există două 

numerale cardinale simple. A/ F 

 Funcţia sintactică a numeralelor din secvenţa E o legătură între două suflete mai mult 

decât între două minţi este de atribut. A/ F 

4. Identifică valoarea morfologică a cuvântului un din secvenţa pentru care am întotdeauna un 

minut să-i ascult. Alcătuieşte un enunţ în care acesta să aibă altă valoare morfologică, pe care 

o vei preciza. 

........................................................................................ 

5. Transcrie cu litere următoarele numere: a V-a, 14, 18, 1278, 3495, a IX-a. 

 

 

 

6. Alcătuieşte enunţuri cu ortogramele: mie/ mi-e, mii/ mi-i. 

............................................   ............................................ 

............................................   ............................................ 

7. Corectează numeralele cardinale scrise greşit din enunţurile următoare: 

a) În clasa noastră sunt doisprezece fete.  ................................................ 

b) M-am născut pe unu februarie.   ................................................   

c) M-am culcat la ora doi.    ................................................ 

d) Patrusprezece băieţi participă la concurs. ................................................ 
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

8. Completează spaţiile punctate cu numeralele potrivite din proverbele următoare: 

 Când                   se ceartă,                           câştigă. 

 Cine fuge după                           iepuri, nu prinde niciunul. 

 Cine are carte are                         ochi. 

 Cel din urmă va fi cel                     .   

 O vorbă rea din gura cuiva drag răneşte mai mult decât                        săbii ascuţite. 

 

9. Redactează o reţetă a prieteniei durabile, într-o viziune inedită, care să conţină numerale 

cardinale.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul o să fie, pe rând, pronume personal, articol nehotărât, 

numeral cardinal. 

 pronume personal ............................................................................................................. 

 articol nehotărât ................................................................................................................ 

 numeral cardinal ............................................................................................................... 

11. Formulează două enunţuri în care numeralul cardinal trei să îndeplinească, pe rând, funcţia 

sintactică de subiect şi de atribut. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

12. Analizează numeralele din enunţurile următoare: 

a) În prima zi de vacanţă am intrat în trei magazine pentru a-mi cumpăra o rochie şi două 

tricouri. 

b) Florile de la al doilea etaj sunt roşii. 

 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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c) Eu locuiesc la etajul al patrulea. 

d) Cinci copii din clasa mea sunt premianţi.  

e) Primul din clasă stă în banca a treia, în rândul al doilea de la perete. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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INTERCULTURALITATE 

                                            Valori ale culturii populare în spaţiul românesc: proverbele 

 Răspunde la întrebările de mai jos: 

 

1. Ce valori concentrează, în structura lor simplă, proverbele? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ce îşi transmit oamenii prin intermediul proverbelor? 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Ce acte de limbaj recunoşti în proverbele de mai jos? 

 Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge. 

 Mintea de la tinereţe 

E toiag la bătrâneţe. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos: 

1. Ţăranca e albina casei. 

2. Aşchia nu sare departe de trunchi. 

3. Cine are o meserie 

Are o moşie. 

4. În casa în care intră soarele, nu intră doctorul. 

5. Minciuna are picioare scurte. 

Înţelegerea proverbelor 

1. Încercuieşte răspunsurile corecte, referitoare la structura formală şi la valoarea expresivă a 

proverbelor: 

a. au o structură completă, de propoziţie sau de frază; 

b. sunt simple construcţii, lipsite de predicat; 

c. sunt folosite numai cuvinte cu sens propriu; 

d. sunt folosite numai cuvinte cu sens propriu şi figurat. 
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2. Explică sensul figurat al celui de-al doilea proverb prin raportare la sensul propriu. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Identifică figura de stil pe care s-a construit înţelesul celui de-al patrulea proverb. 

 

 

4. Stabileşte înţelesurile substantivului moşie utilizat într-unul dintre proverbele de mai sus. 

 

 

 Priveşte tablourile de mai jos, preluate din Peter Bruegel cel Bătrân.  

(Proverbe flămânde, 1559) – https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlandish_Proverbs 

Ce crezi că înfăţişează? 

A.    B. 

               

 

 

 

 

 

 

C.                                                                                D. 
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E. F. 

 

                  

 

 

 

 

 

5. Realizează corespondenţa dintre imaginile date şi proverbele următoare: 

 Lenea e cucoană mare care n-are de mâncare. 

 Nimic din ceea ce s-a făcut, nu mai poate fi desfăcut. 

 S-a întors lumea cu susu-n jos. 

 Cine seamănă vânt, culege furtună. 

 Nu are rost să lupţi împotriva curentului. 

 Cine dă cu capul de pragul de sus, îl vede şi pe cel de jos. 

6. Alcătuieşte o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare din viaţa ta 

asociată unui proverb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 
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7. Realizează un desen amuzant pentru unul dintre proverbele următoare: 

a. Bate şaua, să priceapă calul. 

b. Foamea este cel mai mare bucătar. 

c. Cine caută ceartă, găseşte bătaie. 

 

 

 

 

 

 

8. Caută pe internet cinci proverbe care provin din alte zone culturale. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

9. Citeşte cu atenţie următorul text şi asociază morala acestuia cu un proverb românesc. 

      Un poloboc cu vin 

     Mergea în car pe drum, încet și foarte lin; 

   Iar altul cu deșert, las' că venea mai tare, 

     Dar și hodorogea, 

     Făcând un vuiet mare, 

   Încât cei trecători în laturi toți fugea: 

      Atunci când el folos nimica n-aducea. 

 

 

 

 

 

           Asemene în lume, 

           Acel ce tuturor se laudă și spune 

           În trebi puțin sporește. 

           Iar cel ce tace, 

           Și treabă face: 

           Acela purure mai sigur isprăvește. […] 

                      (Alecu Donici, Două poloboace) 
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IV. TEST SUMATIV  

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I ( 60 puncte)  

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele întrebări: 

      Undeva, într-un sat îndepărtat, un boier avea într-un pom două zarzăre. De fapt, zarzărul 

făcuse mai  multe fructe, dar tot mâncându-le, rămăseseră numai astea două, undeva, pe o 

cracă foarte sus. 

    Atunci şi-a chemat argatul, care era însuşi Păcală, în carne şi oase. 

  - Măi Păcală, zise boierul din cerdac, ia urcă-te tu în copac şi scoboară cele două zarzăre. 

  - Îndată, cucoane! 

    Se urcă, ajunse la zarzăre şi văzându-le cât sunt de coapte şi mălăieţe, nu-l rabdă inima şi 

scapă una pe gât, aproape nemestecată. 

    Se dădu jos din pom şi-i întinse boierului zarzărea rămasă teafără. 

-  Dar, unde-i zarzărea cealaltă, măi Păcală? 

-  Am mâncat-o, cucoane! 

-  Cum ai mâncat-o, Păcală? 

-  Aşa, bine, cucoane! 

-  Cum bine, Păcală?  

- Uite-aşa, cucoane! 

  Şi hap! o înghiţi şi pe a doua. 

                                                                 (Păcală şi zarzărele boierului, snoavă populară) 

A.  Înţelegerea textului literar (30 de puncte) 

1. Precizează personajele individuale care participă la dialog.   6 puncte 

2. Transcrie un indice de spaţiu şi unul de timp, exprimate cu ajutorul adverbelor.  6 puncte                            

3. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul este narativ. 6 puncte 

4. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţia gestului lui Păcală din final. 6 puncte 

5. Formulează două idei principale/ secundare din fragmentul dat. 6 puncte 
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B. Limba română (30 de puncte) 

1. Indică funcţia sintactică a pronumelor subliniate în textul dat.                              6 puncte 

2. Numeşte partea de vorbire şi cazul cuvintelor scrise îngroşat.                     6 puncte 

3. Alcătuieşte o propoziţie în care să foloseşti un adjectiv la gradul superlativ relativ de 

superioritate.                                                                                                  6 puncte 

4. Corectează greşelile de scriere:  

a. Maiestatea sa a sărbătorit împlinirea a 80 de ani. 

b. La ceremonie, a fost invitat şi excelenţa Sa. 

c. Fata sar relaxa în parc. 

d. Fraţii mei sau trezit târziu.                                                                          6 puncte 

5. Indică cazul adjectivelor din propoziţiile de mai jos. 

a. Aceasta este o elevă harnică. 

b. I-am dat fetei tinere o floare. 

c. Iubiţi copii, v-a plăcut lecţia de azi?  

d. Pedeapsa băieţilor acuzaţi este mare. 6 puncte 

                        

SUBIECTUL al II -lea  (30 de puncte)                                                                                  

Redactează o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare hazlie petrecută 

într-o zi din vacanţa de vară.                                                                  16 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

 să menţionezi timpul şi spaţiul în care se petrece întâmplarea;       4 puncte 

 să respecţi succesiunea logică a evenimentelor;                                  6 puncte 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei;                                                    4 puncte  

 să respecţi numărul de cuvinte.                                                         2 puncte 

 

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 14 puncte pentru redactarea 

compunerii (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi 

vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă a 

textului în pagină -1 p; lizibilitatea – 1 p). Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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V. FEREASTRĂ CĂTRE LUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://pixabay.com/ro/illustrations/fereastra-flori-natura-art%C4%83-2642078/ 

LECTURĂ 

 Textul descriptiv literar – în proză 

 Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat 

(epitetul, enumerația) 

 Strategii de comprehensiune: reprezentări mentale, integrarea 

informațiilor textului în propriul univers cognitiv și afectiv 

 Narațiunea la persoana a III-a și la persoana I 

 

REDACTARE 

 Tipare textuale de structurare a ideilor: descriptiv 

  Adecvarea la temă 

 Stil: proprietatea termenilor, puritate şi adecvare situaţională, 

originalitate 

 

GRAMATICĂ   

 Subiectul exprimat (simplu şi multiplu) – actualizare 

 Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)   

 Predicatul verbal. Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; 

numele predicativ.    

 Atributul (adjectival, substantival, pronominal) 

 Complementul. Complementul direct, complementul indirect în 

dativ și complementul prepozițional. Circumstanțialele 

 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE  

 Valori etice în legendele popoarelor 
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1. Descrierea literară în proză de tip tablou. Expresivitatea limbajului 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi rezolvă următoarele sarcini: 

Oceanul era verde-cenuşiu, rece, spăimos, fără nimic din albastrul molatic şi dulce al 

mărilor calde. 

Chiar în lumina strălucitoare a soarelui din ziua cea lungă, polară, care ţine o jumătate 

de an, chiar în acea orbitoare lumină, frumuseţea lui rămâne sălbatică şi plină de nelinişte. Aşa 

ne povestesc toţi călătorii. Toţi.  

De câte ori s-a rătăcit vreunul în aceste singurătăţi, poate zece ceasuri, poate douăzeci, 

poate o săptămână, a simţit la început minunarea pentru asemenea măreaţă şi neobişnuită 

privelişte. 

Era ceva nou. Rar. O frumuseţe străbătută de 

un fior. Soarele neclintit pe cer. Razele tremurând 

jucăuşe pe valuri mărunte ca razele de argint. De jur 

împrejur, zarea rotundă şi netedă, fară nicio dungă de 

ţărm.  

 Nicio corabie alta. Nicio luntre alta. Nicio 

suflare omenească alta. Numai nemărginirea apelor 

verzi, pe care lunecă singuraticele sloiuri plutitoare, 

mânate de curent spre miazăzi, ca tainice nave, fără 

pânze, fără vâsle, fară vâslaşi.  

 Şi arareori pe cer, doar singuratice stoluri de păsări, venind nimeni nu ştie de unde, 

ducându-se nimeni nu ştie unde, trecând cu foşnet de aripi de la o zare spre cealaltă zare. 

 Este o frumuseţe şi aceasta. Plină de taină, de nelinişte.  

 Dar după o săptămână această frumuseţe începe să apese sufletul. Se preface în chin. 

Totul pare înfricoşat şi fără scăpare, ca în visurile cele rele care-ţi înăbuşă răsuflarea.  

 Mereu acelaşi soare neclintit în mijlocul cerului. Mereu aceeaşi sclipire măruntă a 

luminii în solzii valurilor. Mereu zarea deşartă. Mereu numai sloiurile plutind din necunoscut 

spre alt necunoscut.  

 Ochii osteniţi şi sătui de neschimbata privelişte cer altceva nou.  
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 O corabie să apară. Un ţărm. Să auzi glasuri omeneşti? Ce minune! Să ancorezi la un 

mal cu nisipul moale şi cald, cu grădini şi cu viers de privighetori? Ce vis cu neputinţă!  

 Aici e pustietatea aspră a oceanului polar.  

 Aici domnesc singurătatea şi gerul. Chiar lumina orbitoare te-apasă. Ai vrea-o altfel. 

Lumină de răsărit, de apus, de toamnă, de primăvară. Nu veşnică amiază de-o lună, cu soarele 

ţintuit în bolta albastră; soarele rece, sclipitor, cu dinţi. 

  Dacă o schimbare se întâmplă câteodată, ea se numeşte furtună, viscol sau ceaţă. 

  Atunci, tot cerul se învăluie în perdea de ninsoare. Iar din ceaţă sloiurile plutitoare apar 

şi dispar, ca multe şi nelămurite umbre din altă lume: din lumea lor, a umbrelor. 

  O asemenea ceaţă a acoperit soarele ... . S-a lăsat deodată, împresurând sloiul, astupând 

cerul, ascunzând marea. O perdea vătuită, albă, nepătrunsă, înăbuşind chiar clipotul apei.  

(Cezar Petrescu, Fram, ursul polar) 

I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Alege răspunsul corect. Scrie litera A (dacă afirmația este adevărată) sau F (dacă este falsă). 

a. Scopul textului este de a emoționa, de a sensibiliza cititorul. 

b. Textul citat este unul narativ, deoarece prezintă o întâmplare. 

c. Autorul surprinde imaginea monotonă a unui peisaj polar. 

d. Fragmentul citat se bazează pe fapte reale, verificabile. 

e. În textul de mai sus sunt utilizate narațiunea, descrierea și dialogul. 

2. Încercuiește varianta corectă de răspuns pentru fiecare dintre enunțurile formulate mai jos. 

 Fragmentul citat este: 

a) o narațiune;                                                    b) o descriere; 

c) o împletire a dialogului cu descrierea;                 d) o împletire a dialogului cu narațiunea. 

 Seria care cuprinde doar repere temporale este: 

a) sloiuri plutitoare, arareori, bolta albastră;  b) o jumătate de an, câteodată, arareori; 

c) o jumătate de an, glasuri omenești, tainice nave;    d) câteodată, pe cer, arareori. 

 Termenii din text corabie, luntre, nave, vâsle, vâslași aparțin câmpului lexical al: 

a) navigației;           b)  profesiilor;                        c) mijloacelor de transport.       

 Descrierea literară din fragmentul dat are ca obiect: 
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a) frumusețea oceanului polar într-un moment nocturn; 

b) pustietatea sălbatică și înspăimântătoare a ținutului polar; 

c) stolurile de păsări care poposesc pe sloiurile de gheață, în drumul lor spre alte zări;  

d) peisajul marin într-o zi însorită, dar geroasă. 

3. Transcrie pe fiecare banchiză structuri/ grupuri de cuvinte care ilustrează repere spațiale. 

 

 

 

 

 

 

4. Identifică din fragmentul dat: 

 o pereche de antonime: 

....................................... ≠ ....................................... 

 câte un sinonim pentru fiecare din cuvintele indicate: 

neobișnuită =     neclintit =  

foșnet =      osteniți =  

5. Transcrie din text: 

 o comparație  

 o enumerație   

 un epitet dublu   

6. Explică semnificația expresiei soarele ... cu dinţi, precizând sensul substantivului dinți. 

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

7. Ilustrează în enunțuri sensurile propriu și figurat ale aceluiași substantiv. 
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8. Din punct de vedere morfologic, în descrierea literară se utilizează grupul nominal (substantiv 

+ adjectiv). Selectează, din textul suport, patru exemple de grupuri nominale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Redactare  

Ești  micul explorator care participă la o expediție în ținuturile reci ale Polului Nord, 

alături de un grup de cercetători.  

Redactează o compunere descriptivă, de aproximativ 100 – 150 de cuvinte, în care să 

prezinți fascinantul tărâm și sentimentele pe care le-ai trăit, folosind figurile de stil învățate și 

imagini artistice diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Substantiv + adjectiv 
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Subiectul  – actualizare. Subiectul exprimat simplu și multiplu 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi rezolvă următoarele sarcini: 

Populate de o multitudine de organisme care înoată, plutesc şi trăiesc în adâncuri, 

oceanele şi mările acoperă peste două treimi din suprafața Pământului. Pentru oameni, oceanele 

reprezintă o sursă de hrană foarte importantă. De asemenea, ele joacă un rol central în reglarea 

climei, deoarece înmagazinează şi eliberează cantităţi enorme de căldură. Suprafeţele oceanelor 

nu au fost în totalitate explorate. Pare mai simplu să lansezi o rachetă în spaţiu decât să 

investighezi într-un submarin adâncimile aparent nelimitate ale oceanului.  

Cea mai mare cantitate de apă sărată de pe planeta noastră este conţinută de vastele 

oceane ale Pământului. Între oceane şi continente se află mări cu suprafeţe mai mici. 

      Aproape toată cantitatea de 1,3 miliarde km
3 

de apă sărată se împarte în patru bazine 

gigantice: oceanele Atlantic, Pacific, Indian şi Arctic. Mările mai mici sunt despărţite de 

bazinele principale de apă prin lanţuri insulare, strâmtori sau peninsule. 

De exemplu, Marea Mediterană şi Marea Caraibilor sunt adiacente Oceanului Atlantic. 

Multe dintre aceste suprafeţe de apă sunt „mari platforme” fiind mult mai puţin adânci decât 

oceanele. Aici, fundul mării se află la cel mult 200 m de suprafaţă. Oceanele şi mările diferă în 

conţinutul de sare, temperatura de la suprafaţă, adâncime şi curenţi, dar şi în funcţie de flora şi 

fauna din interior. 

     (Oceanele şi mările ,www.descopera.org)    

II. Limba română 

1. Contextual, sinonimele cuvintelor central, eliberează, nelimitate sunt în ordine în seria: 

a) mijloc, emană, nesfârșite;   

b) important, emană, nemărginite; 

c) important, dezleagă, uriașe. 

2. În sintagma lanţuri insulare, substantivul lanțuri este utilizat: 

a) cu sens propriu, secundar;                   

b) cu sens figurat;                  

c) cu sens propriu, de bază. 

3. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria: 

a) su-pra-fe-țe-le, de-spăr-ți-te, a-dânci; 

b) sup-ra-fe-țe-le, des-păr-ți-te, a-dânci; 

http://www.descopera.org/
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c) su-pra-fe-țe-le, des-păr-ți-te, a-dânci. 

4. Ilustrează în enunţuri omonimia cuvântului sare. Stabilește apoi valoarea morfologică a 

acestuia. 

 

 

5. Identifică subiectele exprimate prin substantive din primul paragraf și încadrează-le corect în 

tabelul dat.    

SUBIECT SIMPLU SUBIECT MULTIPLU 

  

  

  

 

6. Transcrie din textul dat un subiect multiplu exprimat prin substantive proprii. 

 

7. În enunțul Cea mai mare cantitate de apă sărată de pe planeta noastră este conţinută de 

vastele oceane ale Pământului, subiectul este: 

 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Transcrie din text o secvență în care subiectul e exprimat prin pronume personal. 

 

 

 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

      a. de apă       b. cantitate                           c. oceane 
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9. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul oceanele să îndeplinească funcția sintactică de nume 

predicativ. 

 

 

10. Transcrie următorul enunț înlocuind subiectul multiplu cu unul simplu. Precizează ce parte de 

vorbire este noul subiect. 

         Eu și Mircea vom participa la concursul de ciclism. 

 ..................................................................................................................................................... 

11. Subliniază subiectul din enunțul de mai jos! Precizează felul, valoarea morfologică și cazul 

acestuia. 

 

 

 

 

 

12.  Alcătuiește două enunțuri în care subiectele multiple să denumească: 

a) două nume de continente 

 

 

b) trei obiecte vestimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru oameni, oceanele 

reprezintă o sursă de hrană foarte 

importantă. 

Cazul 

..................

... 

..................

........... 

..................

............ 

 

Valoarea 

morfologică 

....................

....... 

.................... 

Felul 

     .......................... 
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2. Descrierea literară în proză. Portretul fizic și moral. Expresivitatea limbajului 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

 O, dar Scrooge era strâns la pungă. Scrooge! Un bătrân ticălos şi hapsân, strângător, 

prădător, cărpănos  şi  hrăpăreţ. Dur  şi tăios  precum  cremenea  din  care  niciun  amnar  nu  a 

scos vreodată decât  o  pipernicită  de  scânteie;  retras  şi  ursuz,  singuratic precum un  cuc. 

Răceala din suflet îi îngheţa trăsăturile bătrâne, îi pişca  nasul  ascuţit,  îi  zbârcea  obrajii,  îi  

înţepenea  mersul;  îi înroşea  ochii  şi  îi  albăstrea buzele;  şi  i  se  strecura  viclean  în vocea 

aspră.  Pe  cap,  pe  sprâncene  şi  pe  bărbia  ascuţită  avea promoroacă.  Ducea  peste  tot  pe 

unde  mergea  propria  răceală; îşi  îngheţa  biroul  în  zilele  caniculare,  şi  nici  măcar  de 

Crăciun nu creştea temperatura cu un grad.  

Căldura  şi  frigul  nu  aveau  cine  ştie  ce  influenţă  asupra  lui Scrooge.  Căldura  nu  îl 

încălzea,  nici  vremea  rece  nu-1  înfrigura. Niciun  vânt  nu  era  mai  aprig decât  el,  niciun  

viscol mai  înverşunat,  nici  ploaie  mai  nemilos  biciuitoare.  Vremea  rea  nu  ştia  de unde să 

îl ia. Cele  mai puternice ploi, ninsori, grindina şi lapoviţa se puteau lăuda cu un avantaj asupra 

lui într-o singură privinţă. Ele „treceau" cu generozitate, ceea ce Scrooge nu făcea niciodată.  

Nimeni nu 1-a oprit vreodată pe stradă pentru a-i spune, cu o privire voioasă: „Dragă 

Scrooge, ce mai faci? Când treci pe la mine?" Cerşetorii nu-1 rugau să le dea un bănuţ, copiii 

nu-1 întrebau  cât  e  ceasul,  niciun  trecător,  bărbat  ori  femeie,  n-a încercat să afle vreodată 

de la el cum să ajungă într-un loc sau altul. Chiar şi câinii orbilor păreau că-1 cunosc şi când îl 

zăreau apropiindu-se își trăgeau stăpânii în pragul uşilor sau în curţi, după care dădeau din 

coadă, ca şi cum ar fi zis: „Mai bine fără ochi decât cu ochi răi, stăpâne!"  

Însă puțin îi păsa  lui Scrooge! Tocmai  acest  lucru  îi  era  pe  plac. Să îşi croiască  

drum  pe cărările  aglomerate  ale  vieţii,  ţinând la  distanţă  orice  urmă  de  compasiune  

umană,  era  ceea  ce cunoscătorii numeau „ţăcăneala" lui Scrooge.  

Odată,  demult -  dintre  toate  zilele  bune  ale  anului,  tocmai  în Ajunul  Crăciunului -  

bătrânul Scrooge era ocupat cu socotelile.  

 (Charles Dickens, Poveste de Crăciun) 
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I.   A.  Înţelegerea textului literar 

1. Identifică înțelesul cuvintelor prin corespondență, folosindu-te de DEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alege între adevărat și fals (A/ F), pentru fiecare dintre următoarele afirmații: 

 

Domnul Scrooge era un bătrân răutăcios, căruia nu îi păsa de nimeni.    

Avea mulți prieteni, deoarece avea căldură în suflet. 

Căldura și frigul îi creau o stare de disconfort. 

Trecătorii de pe stradă îl evitau atunci când îl întâlneau. 

Câinii orbilor dădeau din coadă de bucurie la vederea bătrânului Scrooge. 

Personajul este prezentat ca fiind o persoană cu multe defecte. 

 

1.  hapsân 

2. cărpănos 

3.  hrăpăreț 

4. amnar 

a. unealtă de oțel cu care se 

lovește cremenea pentru a 

scoate scântei 

b. persoană care manifestă 

dorință cumplită de a avea 

cât mai mult, lacom 

c. om care este zgârcit, avar 

 

e. oprită din creștere, 

nedezvoltată 

f. persoană care încearcă prin 

orice mijloace să se 

îmbogățească; lacom de avere 
5. pipernicită 

d. persoană gata să ajute în 

mod dezinteresat pe alții, 

mărinimos 

 

A/ F 

A/ F

 
 

A/F 

A/ F 

A/ F 

A/ F 

A/ F 
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3. Transcrie, în tabelul de mai jos, structuri care surprind trăsăturile personajului Scrooge, 

valorificând informațiile din text: 

TRĂSĂTURI FIZICE TRĂSĂTURI MORALE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 Fragmentul dat surprinde: 

   a) o descriere de tip tablou;               b) o întâmplare;            c) o descriere de tip portret. 

 Sinonimul structurii strâns la pungă din textul citat este: 

a) bogat;                                   b) zgârcit;                    c) generos. 

5. Explică semnificația următoarei afirmații din textul dat: Mai bine fără ochi decât cu ochi 

răi, stăpâne! 

 

 

 

 

6. Valorificând informațiile din text, subliniază, în enunțul următor, varianta cu care ești 

de acord, apoi justifică alegerea făcută. 

 Personajul Scrooge este sociabil/ nu este sociabil, deoarece ...................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

 

.......................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. 
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7. Asociază fiecare secvenţă din chenar cu o figură de stil. 

       

 

        

 

           

 

 

 

B.  Redactare  

Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să descrii o persoană dragă ție. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să precizezi cel puțin câte două trăsături fizice și morale ale persoanei alese; 

 să utilizezi cel puţin două figuri de stil; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

singuratic precum un cuc 

 

       grindina şi lapoviţa se puteau lăuda 

 

vocea aspră  

strângător, prădător, cărpănos şi hrăpăreţ 

 
  

 

   

        ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

 ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Subiectul – actualizare. Subiectul neexprimat (inclus/ subînțeles) 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

Crăciunița  este  o  plantă ușor  de îngrijit,  foarte  frumoasă mai  ales  atunci  când  

avem nevoie de culoare în casă și inimă. Dar știai că această plantă are și o legendă?  

Potrivit legendei, se spune că a fost odată ca niciodată o fetiță săracă pe nume Pepita. În  

fiecare  an,  de  Crăciun,  biserica  din  satul  Pepitei  sărbătoarea  nașterea  lui  Isus  cu  mult 

fast și bucurie, fiecare credincios aducând un dar pentru Isus. În seara de Ajun, Pepita era tristă 

pentru că nu avea un dar special pe care să îl aducă la biserică pentru Isus.    

Pe când  mergea  spre  biserică împreună cu  fratele  ei,  un înger  i-a  apărut în cale, 

spunându-i  că nu  trebuie  să fie  triști  pentru  că nu  au  un  dar,  este de  ajuns  să culeagă 

câteva plante care cresc pe marginea drumului și să le aducă drept cadou. Copiii au ascultat 

îndemnul îngerului și au făcut un buchet de ierburi pe care l-au adus la biserică. Când au așezat 

buchetul în biserică, s-a întâmplat un miracol: ierburile s-au transformat într-un buchet de flori 

roșii, în formă de stea.  

De atunci, aceste flori sunt cunoscute sub denumirea de floarea nopții sfinte.  

Atunci  când  vei  dori  să alegi  o  floare  de  dăruit  unei  persoane  dragi,  amintește-ți 

de povestea aceasta și alege o Crăciuniță ca invocare a dragostei, cel mai important cadou!  

(https://www.suntparinte.ro/activitate-in-familie/legenda-craciunitei-sau-florii-de-craciun#) 

 

II. Limba română 

1. Sinonimele potrivite pentru sensul din text al cuvintelor cale, îndemn, miracol sunt în seria: 

a) metodă, poruncă, minune; 

b) drum, sfat, minune; 

c)  potecă, ordin, minunăție. 

2. Adjectivul din structura cel mai important cadou se află la următorul grad de comparație: 

a) comparativ de superioritate; 

b) superlativ absolut; 

c) superlativ relativ de superioritate. 

3. În enunțul În seara de Ajun, Pepita era tristă pentru că nu avea un dar special pe care să îl 

aducă la biserică pentru Isus., subiectul este: 

https://www.suntparinte.ro/activitate-in-familie/legenda-craciunitei-sau-florii-de-craciun
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a) exprimat printr-un substantiv comun; 

b) neexprimat – subînțeles; 

c) exprimat printr-un substantiv propriu. 

4. Transcrie din text o propoziţie care să conţină un subiect inclus. 

 

 

5. Rescrie din text o secvență în care să existe un subiect subînțeles. 

 

6. Menționează felul subiectelor neexprimate din enunțurile complexe de mai jos. 

 Copiii se bucură de sosirea verii 
1
/ și / urzesc planuri de vacanță. 

2
/ 

....................................................................................................................................................... 

 Ai cumpărat altă bicicletă 
1
/ sau/ ai reparat-o pe cea veche? 

2
/ 

....................................................................................................................................................... 

 Vântul pleacă ramurile copacilor la pământ 
1
/ și / aduce nori de ploaie. 

2
/ 

....................................................................................................................................................... 

 Pregătiți-vă temeinic
1
/ și / veți ieși învingători.

2
/ 

....................................................................................................................................................... 

7. Precizează numărul subiectelor exprimate/ neexprimate (incluse sau subînțelese) din enunțul 

subliniat în text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exprimate 

................. 

neexprimate, 

incluse ......... 

neexprimate, 

subînțelese ...... 
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Transcrie din textul dat un subiect exprimat printr-un substantiv comun, articulat nehotărât. 

 

9. Stabilește și precizează tipul subiectulului corespunzător verbului vei dori  din ultimul paragraf 

al textului dat. Menționează și numărul acestuia. 

felul:              numărul:  

10. Alcătuiește o propoziție în care verbul de la exercițiul anterior să aibă ca subiect un pronume 

personal la numărul plural. 

............................................................................................................................................................ 

11. Încercuiește varianta corectă: 

a) Via și codrul sunt învăluite în aromele toamnei. 

b) Via și codrul sunt învăluiți în aromele toamnei. 

c) Via și codrul este învăluit în aromele toamnei. 

 

12. Alcătuiește un enunț în care să existe două subiecte incluse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................ 
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3. Descrierea literară în proză. Personajul literar 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde la întrebări:

  

  Domnul şi doamna Wormwood erau genul de părinţi indiferenţi. Aveau doi copii: un 

băiat pe nume Michael şi o fată numită Matilda şi mai ales pe Matilda o priveau ca şi cum n-ar fi 

fost bună de nimic - ca pe o scamă care-ţi stă lipită pe haină până când la un moment dat o 

desprinzi și o zvârli cât colo. Domnul şi doamna Wormwood aşteptau ziua în care vor putea 

scăpa de Matilda trimiţând-o departe, în ţara vecină, sau poate şi mai departe.  

E destul de neplăcut să vezi nişte părinţi care se poartă urât cu copiii lor obişnuiţi, însă e 

strigător la cer să-i vezi că tratează un copil cu totul neobişnuit ca şi cum n-ar fi bun de nimic. 

Şi, când spun neobişnuit, vreau să spun un copil sensibil şi inteligent. Matilda avea ambele 

calităţi, dar era, mai ales, foarte inteligentă. Avea o minte așa de ascuțită și atâta putere de 

înțelegere, încât nici cei mai prostănaci părinți n-ar fi putut-o trece cu vederea. Domnul și 

doamna Wormwood erau însă atât de obtuzi și atât de închistați în propria lor micime, că le era 

cu neputință să-și aprecieze corect fiica. Ca să fiu sincer, cred că nici n-ar fi băgat de seamă 

dacă într-o bună zi Matilda s-ar fi târât prin casă cu un picior rupt.  

Fratele Matildei, Michael, era un copil cum nu se poate mai obișnuit – însă ea, așa cum 

am mai spus, era cu totul și cu totul deosebită. La vârsta de un an și jumătate vorbea cursiv și 

avea vocabularul unui adult. Cu toate acestea, părinții, în loc s-o laude, îi spuneau că vorbește 

ca o moară neferecată și-i aminteau tot timpul că fetițele trebuie să se facă văzute, nu auzite.  

Până la trei ani, Matilda învățase deja să citească cu ajutorul ziarelor și al revistelor din 

casă. La patru ani deja citea foarte bine, așa că se apucă să caute cărți. La ei în casă însă nu se 

găsea decât o carte – un volum intitulat Bucătăria pentru toți care aparținea mamei ei. După ce 

o studie din scoarță în scoarță și învăță pe de rost toate rețetele, Matilda decise că vrea ceva mai 

interesant. […]  

În timpul săptămânii, aproape în fiecare după-amiază Matilda rămânea singură acasă. 

Fratele ei (care era cu cinci ani mai mare) era plecat la școală. Tatăl ei mergea la lucru, iar 

mama se ducea să joace bingo într-un orășel aflat la treisprezece kilometri distanță. Doamna 

Wormwood era înnebunită după bingo și juca de cinci ori pe săptămână.  

                                    (Roald Dahl, Matilda) 
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I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Încercuiește varianta corectă de răspuns pentru fiecare dintre enunțurile formulate mai jos. 

 Domnul și doamna Wormwood erau distanți față de copiii lor, deoarece: 

a) Matilda era un copil neobișnuit, neastâmpărat și gălăgios; 

b) erau tipul de părinți care nu se preocupă de copii și de soarta lor; 

c) considerau că Michael și Matilda nu sunt buni de nimic. 

 Părinții Matildei așteptau ca aceasta: 

a) să aibă un picior rupt; 

b) să se retragă în țara vecină; 

c) să plece cât mai departe de casă. 

 Matilda era un copil neobișnuit, ceea ce însemna că: 

a) era o fetiță foarte inteligentă și sensibilă;  

b) a învățat să citească din ziare și reviste; 

c) știa pe de rost toate rețetele din cartea mamei. 

2. Alege răspunsul corect. Scrie litera A (dacă afirmația este adevărată) sau F (dacă este falsă). 

a. Cei doi părinți consideră un defect faptul că Matilda vorbea ca un adult. 

b. Matilda a învățat să citească cu ajutorul volumului de rețete culinare. 

c. Domnul și doamna Wormwood sunt mândri de copiii lor. 

d. Michael este un copil obișnuit care merge la școală. 

e. Aspectul care o nemulțumește pe Matilda este că în casă nu există mai multe cărți. 

3. Găsește câte un sinonim potrivit pentru următoarele expresii din textul dat: 

 

 

 

 

 

 

strigător la cer 

minte ascuțită 

a  băga de seamă 

din scoarță în scoarță 
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4. Pornind de la textul dat, identifică pentru fiecare membru al familiei Wormwood patru 

trăsături de caracter prin care se definesc. 

Matilda Michael Mama Tata 

    

    

    

    

    

    

    

 

5. Explică, în aproximativ 30-50 de cuvinte, semnificațiile următorului pasaj: cred că nici n-ar fi 

băgat de seamă dacă într-o bună zi Matilda s-ar fi târât prin casă cu un picior rupt. 

 

 

 

 

 

 

B.  Redactare  

Pornind de la fragmentul din opera Matilda, realizează, în 8-10 rânduri, caracterizarea acestui 

personaj. 

 În compunerea ta, trebuie: 

 să prezinți patru trăsături ale Matildei; 

 să utilizezi două imagini artistice diferite în descrierea fetei; 

 să ai un conținut adecvat cerinței; 

 să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.  

 

 

 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Predicatul – actualizare. Predicatul verbal. Predicatul nominal 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

 Era o zi călduroasă de vară. Mirosea a fân cosit și se auzeau greierii cum cântă în iarbă. 

Îmi găsisem un loc destul de răcoros la umbră și mă furișasem să citesc. Cartea pe care o 

începusem devenise foarte interesantă și stăteam cu sufletul la gură să aflu care va fi 

deznodământul. Pur și simplu nu puteam s-o mai las din mână. Bunica mă căuta de zor pentru că 

voia să o ajut, iar eu nu îmi doream decât să știu cum continuă aventura personajului principal. 

[…]  

Părinții mei citeau mereu. La fel și bunicii. Mereu aveau cărți pe noptieră, făceau 

schimb, împrumutau de la colegi, de la cunoștințe. Am crescut cu multe povești spuse sau citite și 

nu era aniversare sau sărbătoare la care să nu primesc măcar o carte în dar.  

Când am crescut puțin mai mare, mi-au alimentat mereu pofta de citit. Biblioteca familiei 

era la mine în cameră. Mama și bunica îmi alegeau cărțile potrivite pentru vârsta mea și atunci 

când vedeau că îmi place o carte, îmi dădeau altele scrise de același autor.  

Îmi amintesc cât de mult mi-au plăcut cărțile lui Alexandre Dumas, aventurile celor 5 

Cireșari, cărțile surorilor Bronte sau fascinantele lumi descrise în cărțile lui Jules Vernes. Un 

pic mai târziu am trecut la romane de dragoste și am citit pe furiș „Dama cu camelii”. După ce 

se culcau toți, aprindeam veioza de la capătul patului și citeam până adormeam cu cartea în 

mână. […]  

Unele lucruri se transmit de la părinți la copii sau chiar de la bunici la copii. Eu am prins 

gustul cititului de la ai mei și tare m-aș bucura să dau dragostea de lectură mai departe, să văd 

cum crește în ei pofta de cunoaștere și pasiunea pentru cărți.  

(https://www.ancasdiary.com/2018/05/22/dragostea-de-lectura-un-obicei-care-se-invata-de-mic/) 

 

II. Limba română 

1. Încercuieşte răspunsul corect. 

 Predicatele identificate în secvența din chenar sunt în următoarea ordine: 

a) predicat verbal, predicat verbal, predicat verbal, predicat verbal; 

b) predicat nominal, predicat verbal, predicat verbal, predicat verbal; 

c) predicat nominal, predicat verbal, predicat nominal, predicat verbal. 

 

.. 

https://www.ancasdiary.com/2018/05/22/dragostea-de-lectura-un-obicei-care-se-invata-de-mic/
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 În enunțul Părinții mei citeau mereu., predicatul verbal este exprimat printr-un: 

a) verb la modul indicativ, timpul perfect compus; 

b) verb la modul conjunctiv, timpul prezent; 

c) verb la modul indicativ, timpul imperfect. 

 … care va fi deznodământul este structura în care verbul subliniat are: 

a) valoare copulativă;                     b) valoare predicativă;                 c) valoare auxiliară. 

 

2. Scrie, din ultimul alineat, trei predicate verbale exprimate prin verbe aflate la moduri diferite 

și precizează aceste moduri. 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

3. Alcătuiește un enunț în care numele predicativ multiplu să fie exprimat prin adjectiv. 

...................................................................................................................................................... 

4. În secvența: nu era aniversare sau sărbătoare, predicatul este: 

a) nu era;                      b) nu era sărbătoare;                        c) nu era aniversare sau sărbătoare. 

 

5. Ilustrează în enunțuri funcțiile sintactice de subiect și nume predicativ ale substantivului 

carte. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

6. Analizează sintacto-morfologic cuvintele subliniate în text. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

7. Ilustrează în trei enunțuri polisemia verbului a trece. Menționează câte un sinonim potrivit 

pentru fiecare înțeles. 

 …………………………………………................................. 

 …………………………………………................................. 

 …………………………………………................................. 
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Alcătuiește două enunțuri în care verbul a fi să aibă alte valori morfologice decât cea de verb 

copulativ. 

 ................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................. 

9. Alcătuiește un enunț în care să existe un predicat nominal cu nume predicativ multiplu, 

exprimat prin adjectiv la gradul superlativ relativ de superioritate. 

 ............................................................................................................................................. 

10. Analizează predicatele din secvența și tare m-aș bucura să dau dragostea de lectură mai 

departe. 

 

 

 

11. Alcătuiește un enunț în care substantivul olimpiadă să aibă funcția sintactică de nume 

predicativ, în cazul Ac. 

 

 

12. Alcătuiește un enunț în care verbul a fi copulativ să se găsească la timpul perfect al modului 

condițional-optativ, persoana I, numărul singular.  

 ................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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4. Descrierea literară în proză. Semnificațiile limbajului 

 Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde la întrebări: 

Era o familie tare simpatică şi aveau şi o casă pe cinste. Nu mai văzusem niciodată la 

ţară o casă ca asta, atât de arătoasă și cu atâta „stil” în ea. Uşa de la intrare nu avea ivăr de 

fier sau unul de lemn cu cureluşă de piele, ci o clampă de aramă care se răsucea, cum au casele 

de la oraş. În salonaş nu era nici pomeneală de pat - și-n câte salonaşe de la oraş nu găseşti 

paturi! Într-un ungher se afla un cămin mare, cu un prag de cărămizi roşii, grozav de curate: le 

spălau cu apă și le frecau tot cu o cărămidă. Câteodată le spoiau cu o vopsea roşie de-i zicea 

negru de Spania, taman aşa cum se obişnuieşte şi la oraş.  

Căminul avea nişte grătare uriaşe, care puteau să ţină un buştean întreg. Pe consolă, la 

mijloc, se afla o pendulă, pe sticla căreia era zugrăvit, în partea de jos, un oraş. Iar în mijloc 

avea un cerculeţ în chip de soare, și vedeai cum în spatele lui se bălăbăneşte limba pendulei. Era 

o plăcere să-i asculţi bătăile. Câteodată, după ce vreun ceasornicar ambulant venea s-o cureţe și 

s-o dichisească, era în stare să sune de o sută cincizeci de ori în şir, fără să obosească. Gazdele 

n-ar fi vândut-o pentru nimic în lume. De o parte și de alta a pendulei stătea câte un papagal 

mare, făcut parcă din tibișir și colorat de-ţi lua ochii. Lângă unul din papagali era o pisică de 

faianţă, iar lângă celălalt - un căţel, tot de faianţă. Când îi apăsai, scoteau un ţipăt, dar fără să 

deschidă botul și fără să-şi schimbe înfăţişarea. Ţipetele ieşeau de undeva de dedesubt, în spatele 

lor atârnau două evantaie făcute din pene de cocoş sălbatic. Pe o masă, în mijlocul încăperii, se 

vedea un paner frumos, de faianţă, încărcat cu mere, portocale, piersici şi struguri, mult mai 

roşii, mai galbene şi mai arătoase ca alea adevărate. Nu erau adevărate, fiindcă ici-colo, pe 

unde se scorojiseră, se vedea creta albă din care erau făcute. Masa era aşternută cu o muşama 

de toată frumuseţea, colorată - pe margini, în mijlocul căreia un vultur îşi desfăşura aripile roş-

albastre. Ziceau că o primiseră tocmai din Philadelphia. Mai erau și nişte cărţi, rânduite frumos 

în fiece colț al mesei. Una din ele era o Biblie mare, de familie, plină cu poze. Alta era Calea 

pelerinului, o carte despre unul care-și părăsise familia, naiba ştie de ce. Din când în când, 

citeam şi eu puţin din cartea asta. Era interesantă, dar cam greoaie.  

(Mark Twain,  Aventurile lui Huckleberry Finn) 

 

 

 

 



Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VI-a  

 
 

213 
 

I. A.  Înţelegerea textului literar 

1. Încercuiește varianta corectă de răspuns pentru fiecare dintre enunțurile formulate mai jos. 

 Fragmentul citat este: 

a) o narațiune;                                                b) o descriere; 

c) o împletire a dialogului cu descrierea;               d) o împletire a dialogului cu narațiunea. 

 Descrierea literară din fragmentul dat are ca obiect: 

a) frumusețea și stilul aparte al unei case din mediul rural; 

b) consola veche care se menține impecabil; 

c) cărțile din casa de la țară. 

 Personajul narator este uimit de: 

a) grătarele căminului pe care puteai pune un buștean întreg; 

b) aspectul deosebit al casei care se aseamănă cu o casă de la oraș; 

c) țipetele pe care le scoteau animalele. 

 În salonaș, obiectele care înfrumusețau încăperea erau: 

a) un pat confortabil, un cămin uriaș, o consolă veche; 

b) un cămin, un cocoș sălbatic, un coș cu fructe; 

c) un cămin imens, o consolă veche, obiectele de decor de lângă pendulă, o masă cu cărți. 

 

2. Pornind de la fragmentul dat, identifică trei aspecte prin care casa de la țară se asemăna izbitor 

cu una de la oraș. 

 .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 

3. Transcrie, din fragmentul dat, trei figuri de stil diferite. Numește-le! 
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4. Folosindu-te de informațiile din text, completează spațiile punctate ale următoarelor enunțuri: 

 Naratorul este               , deoarece regăsim verbe și pronume la 

persoana                                        .  

 Din faianță erau confecționate ............................................................................................... 

.............................................................................................................................................. . 

 Niciodată gazdele n-ar fi vândut ......................................................................................... . 

5. Explică semnificația următoarei secvențe din textul dat aveau şi o casă pe cinste. 

 

 

 

6. Utilizând un dicționar de omonime, ilustrează alte două înțelesuri ale substantivului cămin față 

de cel din text. 

 

 

 

7. Ilustrează, în minimum trei enunțuri, polisemia verbului a ține. 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

8. Transcrie din fragmentul dat: 

doi indici temporali      doi indici spațiali 

 

 

 Câmpul lexical al păsărilor este evidențiat în fragmentul dat prin               

și       . 

 

B.  Redactare  

Redactează un text, de 100 – 150 de cuvinte, în care să descrii interiorul camerei tale cu piesele 

de mobilier și obiectele de decor, făcând astfel cunoscută imaginea acesteia. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

.................................., ................................ ..............................., ............................... 
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Atributul – actualizare. Corelarea funcției sintactice cu cazul 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

 Nu știm când a început istoria ceasului sau câte mii de ani au trecut de când omul a 

observat că poziția umbrei făcută de un copac sau chiar de el însuși se schimbă de mai multe ori 

în timpul unei zile. Știm cu siguranță că un băț înfipt în pământ a fost primul ceas al omului. 

Exemple de astfel de instrumente de măsurat timpul au fost descoperite peste tot în lume: de la 

Roma până în America de Sud la incași. În Grecia antică timpul era calculat câteodată după 

lungimea umbrei lăsate de uriașe coloane și măsurată în pași. De unde și un personaj din 

comedia „Broaștele” a lui Aristofan zicea: „Când umbra va avea 10 pași lungime să vii la 

cină”.  

Ceasul cu pendul  

Până la mijlocul secolului al XVII-lea ceasurile nu erau precise. Din această cauză ele 

rar aveau mai mult de o limbă, care indica doar ora și care erau des verificate cu ceasurile 

solare. Invenția care a îmbunătățit simțitor precizia ceasurilor a fost pendulul și care a făcut un 

pas imens în istoria ceasului.  

În 1583, Galileo Galilei, privind mișcarea de balansare a unui lampadar atârnat de un 

lanț lung, s-a gândit că această mișcare ar putea fi o metodă de a măsura timpul. Pornind de la 

această idee, a încercat să realizeze un ceas cu pendul. Christian Huygens, un om de știință 

olandez, a reușit mai târziu, în 1657. Odată cu împlinirea visului lui Galilei, ceasurile au devenit 

mult mai exacte și minutarul a devenit ceva comun și la scurt timp și secundarul. Din acest 

moment, creatorii de ceasuri s-au putut gândi mai mult la partea de design. În secolul al 18-lea 

în Franța ceasurile construite erau elegante și exotice, câteodată chiar excentrice.  

(https://www.beclockwise.ro/istoria-ceasului) 

II. Limba română 

1. Încercuieşte răspunsul corect.  

 Toate cuvintele sunt corect despărțite în silabe în seria: 

a) ce-a-su-lui, um-brei, lam-pa-dar, con-stru-i-te; 

b) cea-su-lui, u-mbrei, lam-pa-dar, co-nstru-i-te; 

c) cea-su-lui, um-brei, lam-pa-dar, con-stru-i-te.  

 

 

https://www.beclockwise.ro/istoria-ceasului
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 În enunțul Până la mijlocul secolului al XVII-lea ceasurile nu erau precise. verbul a fi are 

valoare: 

a) predicativă;   b) copulativă;   c) auxiliară. 

 Subiectul verbului nu știm din primul enunț al textului este: 

a) exprimat;                               b) subînțeles;                        c) inclus.  

2. În enunțul Invenția care a îmbunătățit simțitor precizia ceasurilor a fost pendulul și care a 

făcut un pas imens în istoria ceasului. există: 

a) un atribut adjectival, două atribute substantivale; 

b) două atribute adjectivale, două atribute substantivale; 

c) un atribut adjectival, trei atribute substantivale. 

3. Identifică în ultimul paragraf al textului: 

 un atribut adjectival -  

 un atribut substantival genitival -  

 un atribut substantival prepozițional –  

4. Precizează cazul și funcția sintactică a cuvintelor un pas imens din text. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

5. Identifică în primul paragraf, două atribute substantivale aflate în cazuri diferite. 

 

 

6. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate din enunțurile de mai jos. 

 Un domn bătrân m-a învățat să mă înșiretez.                         ....................................... 

 Vântul a luat pălăria bătrânului.                                             ....................................... 

 Sfatul de la bătrân îmi răsună și acum în minte.                     ....................................... 

7. Alcătuiește două enunțuri în care substantivul inventator să îndeplinească pe rând funcțiile 

sintactice de: 

 atribul substantival prepozițional  

 

 

 atribut substantival genitival 
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Menționează rolul ghilimelelor din secvența  „Când umbra va avea 10 pași lungime să vii la 

cină”. 

 

 

9. Stabilește funcția sintactică a cuvântului subliniat din structura nu erau precise. Alcătuiește 

un enunț în care același cuvânt să îndeplinească o altă funcție sintactică.  

 

 

 …………………………………………………………………………………………… 

10. Alcătuiește un enunț în care atributul din structura a îmbunătățit simțitor precizia ceasurilor 

să fie în alt caz. Precizează-l. 

………………………………………....................................  

11. Transcrie din fragmentul dat secvența care conține un nume predicativ multiplu exprimat prin 

adjective. Transformă enunțul astfel încât numele predicativ să devină atribute adjectivale. 

 ………………………………………………………………………......……………………… 

 ……………………………………………………………………………......………………… 

12. Alcătuiește un enunț în care atributul adjectival să fie exprimat printr-un adjectiv la gradul 

superlativ relativ de superioritate. 

 ……………………………………………………………………………………......………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VI-a  

 
 

218 
 

5. Descrierea literară în proză. Expresivitatea limbajului 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi rezolvă următoarele sarcini: 

 În banca din faţa mea stă un băiat poreclit "Zidăraşul" (Muratorino), pentru că tatăl său 

este zidar; are un obraz rotund ca un măr şi nasul mic ca un ghemuleţ. E foarte mucalit, ştie să 

imite botul de iepure şi toţi îl rugăm mereu să ne facă acea strâmbătură ca să râdem. El poartă o 

zdreanţă de pălărie ghemuită, pe care o bagă în buzunar ca pe o batistă. Lângă dânsul, în bancă, 

stă Garoffi, un fel de prăjină lungă şi uscată, cu nasul ca ciocul de cucuvea şi cu ochii mici; 

acesta face negoţ cu peniţe, cadre şi cutii de chibrituri; el îşi scrie lecţiile pe unghii, ca să le 

citească pe furiş. 

 A venit la mine de vreo câteva ori Garoffi, băiatul cel lung si slab, cu ochii mici şi vicleni, 

care face mereu la socoteli. E fiul unui drogist*...Doamne! Ce ciudat e! Îşi numără mereu banii 

în buzunar. Socoteşte foarte iute pe degete şi face orice înmulţire, fără să se folosească de tabla 

lui Pitagora. E foarte econom, are şi un bilet de la casa de economii. Fireşte că are bani strânşi, 

el nu cheltuieşte nici măcar un gologan, şi când îi cade câte un bănuţ pe sub bancă, este în stare 

să-l caute cu săptămânile. Derossi zice că face ca coţofenele. Strânge tot ce găseşte: peniţe 

întrebuinţate, ace cu gămălie, mucuri de lumânări, timbre vechi. Sunt mai bine de doi ani de 

când adună timbre, are acum mai multe sute din fiecare ţară, lipite într-un album, pe care vrea 

să-l vândă librarului, când îl va completa. El nu-şi plăteşte caietele; le capătă degeaba de la 

librar, fiindcă îi aduce muşterii. La şcoală face mereu negoţ; în fiecare zi vinde felurite obiecte, 

face loterii, schimburi, apoi se căieşte de schimbul făcut şi îşi cere lucrul înapoi. Se joacă cu 

arşicele şi nu pierde niciodată; vinde tutungiului ziare vechi. Are un mic caiet plin cu cifre, în 

care îşi scrie socotelile. La şcoală nu învaţă decât aritmetica şi ar dori să capete medalia, numai 

pentru ca să aibă intrarea liberă la teatrul de marionete (păpuşi). Mie-mi place fiindcă mă face 

să râd. Ne-am jucat de-a negustorul cu cântare şi cu balanţe; cunoaşte preţul exact al tuturor 

lucrurilor, cunoaşte cântarul şi face nişte cornete de hârtie cu atâta îndemânare, încât juri că e 

băiat de băcănie. Mi-a spus că îndată ce va ieşi din şcoală, o să deschidă o prăvălie, că are să 

facă avere cu un comerţ nou, născocit de el! 

(Edmondo de Amicis, Cuore - Inimă de copil) 

drogist*= persoană care vinde într-o drogherie 
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I. A. Înţelegerea textului literar 

1. Încercuiește varianta corectă de răspuns pentru fiecare dintre enunțurile formulate mai jos. 

 Naratorul fragmentului dat este: 

a) obiectiv, deoarece regăsim verbe și forme pronominale la persoana a III-a; 

b) subiectiv, deoarece nu participă la acțiune; 

c) personaj, deoarece își prezintă colegii de clasă care-l fac să se amuze. 

 Sunt colegi de bancă, așa cum reiese din fragment: 

a) personajul narator și Muratorino; 

b) Muratorino și Garoffi; 

c) Garoffi și personajul narator. 

 Personajul narator se simte bine în compania lui Garoffi, deoarece: 

a) în clasă,  întreține buna dispoziție stârnind amuzamentul; 

b) este un băiat econom; 

c) știe să socotească foarte bine cu ajutorul degetelor. 

 Garoffi este tipul omului întreprinzător pentru că: 

a) face comerț la școală cu diferite obiecte; 

b) nu cheltuiește niciun ban;  

c) primește de la librar caiete fără să le plătească.  

 La terminarea școlii, Garoffi intenționează: 

a) să vândă librarului timbrele colecționate de-a lungul anilor; 

b)  să aibă intrarea liberă la teatrul de marionete; 

c) să se îmbogățească prin comerț, deschizând propriul magazin. 

2. Explică semnificația secvenței când îi cade câte un bănuţ pe sub bancă, este în stare să-l caute 

cu săptămânile, precizând ce trăsătură de caracter  se evidențiază. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

3. Transcrie din textul dat: 

 o enumerație:  

 o comparație:  

 un epitet simplu:  
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4. Câmpul lexical al profesiilor este evidențiat în fragmentul dat prin următorii termeni:  

 

 

 

5. Pornind de la fragmentul citat, precizează trei trăsături morale ale personajului Garoffi. 

 

 

6. Transcrie, din textul dat, trei indici spațiali și trei indici temporali. 

INDICI SPAȚIALI INDICI TEMPORALI 

  

  

  

 

7. Menționează antonimele următoarelor cuvinte: 

mereu ≠        vinde ≠  

iute ≠      econom ≠  

 

8. Ilustrează, cu ajutorul enunțurilor, cel puțin trei sensuri ale verbului a ieși. 

 ....................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

B.  Redactare  

Redactează o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să o/ îl prezinți pe colega/ colegul de 

clasă în compania căruia/ căreia îți face plăcere să petreci cât mai mult timp. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să precizezi cel puțin câte două trăsături fizice și morale ale persoanei alese; 

 să utilizezi cel puţin două figuri de stil; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 
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Complementul direct. Complementul prepoziţional. Complementul indirect.    

Circumstanțialele 

 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi rezolvă următoarele sarcini: 

 Rulota cu educaţie 

 „Şcoala mobilă” este de fapt un instrument educaţional făcut special pentru copiii străzii, 

pentru cei neşcolarizaţi sau cu risc de abandon şcolar, după un model implementat în Belgia şi 

preluat de Asociaţia „Salvaţi Copiii”, Filiala Iaşi, în 2005. Mai exact, dacă copilul nu poate veni  

la școală, vine școala la el. 

 Maşina cu planşe şi table nu face decât să-i ademenească pe micuţii care se adună ca la 

circ în jurul ei şi să le facă poftă să meargă la şcoală. „Este important să-i scoatem din mediul 

lor care de multe ori este unul ostil, cu sărăcie cruntă, în care sunt părtaşi la scene de violenţă în 

familie şi în care cel puţin unul dintre părinţi are probleme cu alcoolul, şi să le arătăm că se 

poate şi altfel. E adevărat că mulţi vin pentru că le mai oferim rechizite sau hăinuţe, dar nouă nu 

ne pasă care este scopul, important este să vină”, spune psihologul Liviu Măgurianu. Şi, când e 

foarte frig afară, copiii se adună în centrul educaţional de la sediul „Salvaţi Copiii”, unde se 

joacă, îşi fac temele şi mai primesc şi câte o masă la prânz. 

(https://evz.ro/scoala-vine-la-copiii-care-nu-merg-la-scoala-920579.html) 

II. Limba română 

1. Încercuieşte răspunsul corect. 

 Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria: 

a) ins-tru-ment, a-de-me-meas-că, al-co-o-lul; 

b) in-stru-ment, a-de-me-nea-scă, al-coo-lul; 

c) in-stru-ment, a-de-me-neas-că, al-co-o-lul. 

 Nu conține numai cuvinte cu vocale în hiat seria: 

a) educațional, violență, alcoolul; 

b) copiii, familie, preluat; 

c) violență, familie, sediul. 

 În enunțul Maşina cu planşe şi table nu face decât să-i ademenească pe micuţii care se adună 

ca la circ […] şi să le facă poftă să meargă la şcoală. există: 

https://evz.ro/scoala-vine-la-copiii-care-nu-merg-la-scoala-920579.html
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a) un complement direct, un circumstanțial de mod, un complement indirect, un circumstanțial de 

loc; 

b) un complement direct, un circumstanțial de mod, un complement  indirect, două 

circumstanțiale de loc; 

c) două complemente directe, un circumstanțial de mod, un complement indirect, două 

circumstanțiale de loc. 

2. Funcția sintactică a substantivului subliniat în secvența „Şcoala mobilă” este de fapt un 

instrument educaţional. este de: 

a) complement direct;                       b) subiect;                             c) nume predicativ.   

3. Identifică, în secvența subliniată din ultimul paragraf al textului, două complemente în cazuri 

diferite. Precizează felul lor și cazurile în care se regăsesc. 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

4. Alcătuiește enunțuri în care substantivul fluture să îndeplinească următoarele funcții 

sintactice: 

 complement direct 

................................................................................................................................................ 

 complement prepozițional 

................................................................................................................................................ 

 complement indirect 

................................................................................................................................................ 

 circumstanțial de loc  

................................................................................................................................................ 

 circumstanțial de mod  

................................................................................................................................................ 

5. Circumstanțialul de timp, de mod și de loc pot fi exprimate și prin pronume personal. 

Exemplifică în enunțuri acest aspect utilizând pronumele personal noi. 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 
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6. Alcătuiește enunțuri în care cuvântul nouă să îndeplinească funcțiile sintactice de atribut 

adjectival și complement indirect. 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

7. Analizează circumstanțialele din propoziția următoare: Dacă copilul nu poate veni la școală, 

vine școala la el. 

 

 

 

 

 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Construiește enunțuri pentru a evidenția trei valori morfologice diferite ale cuvântului nouă. 

Numește-le! 

 

 

 

 

9. Stabilește câte circumstanțiale există în următoarea structură: Se opriseră ca niște elefanți în 

zare, cu tot cerul în spinare. 

 a) trei;                                     b) patru;                                                c) cinci. 

10. În următoarea propoziție: Munţii Carpați sunt mai înalți decât ceilalți. cuvântul subliniat are 

funcția sintactică de: 

 a) nume predicativ; 

 b) circumstanţial de mod; 

 c) atribut adjectival. 

 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
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11. Construiește un enunț în care să existe toate cele trei tipuri de circumstanțiale. 

 

 

12. Identifică un pronume personal în următoarea secvență: Este important să-i scoatem din 

mediul lor care de multe ori este unul ostil. Precizează-i funcția sintactică, apoi construiește 

un enunț în care să fie complement indirect. 

 

    pronume personal    f. s ................................................. 
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INTERCULTURALITATE 

 Valori etice în legende populare 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi rezolvă următoarele sarcini: 

 Această întâmplare s-a petrecut demult, tare demult, pe când oamenii cu greu reuşeau  

să-şi ducă viaţa de pe o zi pe alta. Ei nu ştiau să cultive pământul sau să crească animale pe 

lângă casă. Se mulţumeau doar cu ce le dădeau pădurile, câmpiile, râurile. Trăiau în grupuri şi 

tot în grupuri se duceau la vânat, pentru că armele lor erau primitive, iar nu de puţine ori unii 

dintre ei se întorceau răniţi de fiarele pădurii. Vânau doar atât cât le trebuia pentru a-şi potoli 

foamea. Duceau o viaţă aspră şi luptau pentru fiecare bucăţică de mâncare pe care o aduceau la 

colibele lor sărăcăcioase. Într-una din zile, întreg satul plecase la vânătoare. Rămăsese acasă 

doar o copilă bălaie, de vreo zece anişori, care avea sarcina să pună câte un lemn pe foc, pentru 

ca acesta să nu se stingă. Fetiţa privea încântată la focul care pâlpâia, trosnea şi arunca scântei. 

Jocul flăcărilor, felul cum îşi schimbau culoarea, de la albastru-fumuriu la portocaliu şi roşu, o 

făceau să uite că este singură în satul pustiu şi putea fi oricând atacată de animalele flămânde. 

 Deodată, fetiţa auzi nişte țipete disperate. Părea să fie glas de pasăre. Copila nu ştia ce 

să facă: să stea lângă foc, de care fiarele nu prea aveau curajul să se apropie, sau să se ducă să 

vadă ce se întâmplă? Inima îi bătea cu putere, dar curiozitatea învinse frica şi copila se îndreptă 

spre locul de unde veneau strigătele disperate. Şi ce-i văzură ochii? Un şarpe uriaş se încolăcise 

pe trunchiul unui copac şi voia să mănânce puii unei mierle care îşi avea cuibul într-o mică 

scorbură a copacului. Curajoasa pasăre se repezea cu ciocul şi ghearele spre fioroasa târâtoare, 

dar şarpele părea să nu o bage în seamă. După atacul mierlei se oprea puţin, apoi îşi continua 

încet drumul. Doar o lungime de braţ îl mai despărţea de prada sa. Puii piuiau disperaţi pentru 

că, din glasul mamei, înţeleseseră că e mare pericol. 

 Atunci, fetiţa îşi luă inima în dinţi, luă un băţ aprins şi cu dibăcie îl îndreptă spre capul 

şarpelui. Acesta nu se aşteptase la un astfel de atac. Se retrase. Apoi încercă din nou să 

înainteze. Dar fetiţa striga din toate puterile, arunca cu pietre, lemne şi tot ce găsea în jur. 

Şarpele se dădu bătut şi, fâşâind uşor, se îndreptă spre pădure. 

 Mierla nu mai putea de bucurie. Se aşeză lângă puişori şi contină să fluiere încetişor, 

vrând parcă să-şi liniştească odraslele. După ce acestea au adormit, mierla zbură spre un loc 

doar de ea ştiut. Se întoarse după un timp ţinând în cioc un spic galben. Acesta semăna cu spicul 
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ierbii, dar avea boabele mai mari decât cele ale firelor de iarbă. Se apropie de fetiţă şi îi zise cu 

glas omenesc:  

– Tu mi-ai salvat puişorii, ai fost curajoasă şi bună la suflet, de aceea am să-ţi fac un 

dar. Ia acest spic, pune boabele în pământ, înmulţeşte-le, şi de acum înainte tu şi neamul tău nu 

veţi mai suferi de foame. 

 Fetiţa făcu precum o povăţuise pasărea. Semănă boabele, îngriji plantele răsărite, le lăsă 

să facă spic, apoi culese boabele şi le semănă din nou. 

 După câţiva ani, colibele erau înconjurate de lanuri unduioase cu boabe dulci. Oamenii 

au învăţat să facă din aceste boabe făină, iar din făină gustoasa pâine. Seara, pe lângă vetre se 

simţea mirosul de pâine caldă, iar oamenii lăudau pământul care hrănea grâul, ploaia care îl 

uda, soarele care îl cocea, dar şi mintea omului, care reuşise să transforme micuţele boabe în 

hrana lor de toate zilele. 

(http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/povesti-populare/povestea-spicului-de-grau-

poveste-populara/) 

Înţelegerea textului  

1. Imaginează-ți că tu ești fetița care a rămas acasă pentru a ține focul aprins și auzi sunete de 

ajutor. Alege din tabel, prin încercuire, toate emoțiile pe care le-ai lua cu tine în buzunarul de la 

hanorac, în momentul în care te-ai îndrepta spre acel loc! 

 

bucurie empatie fericire 

frică iubire descurajare 

entuziasm vinovăție panică 

furie apreciere recunoștință 

dezgust rușine tristețe 

surpriză mândrie speranță 

 

 

 

 

 

http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/povesti-populare/povestea-spicului-de-grau-poveste-populara/
http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/povesti-populare/povestea-spicului-de-grau-poveste-populara/
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2. Aventura ta a început! Pentru fiecare emoție din buzunarul tău menționează situația care a 

generat-o. 

Situația Emoțiile din buzunar 

  

  

  

  

  

  

 

3. Atât mierla, cât și fetița au dovedit, pe întreg parcursul întâmplării,  comportamente și atitudini 

dintre cele mai diverse. Asociază fiecărui personaj trăsătura potrivită. 

 

          responsabilitate                                                            generozitate 

 

          teamă                                                                            curaj 

 

         recunoștință                                                                ascultare 

 

         bucurie                                                                         ambiție 

 

4. Așa cum ai putut observa, cele două valori de care a dat dovadă fetița în salvarea puilor de 

mierlă au fost                                                                 și                                                            .    . 

 

5. Pornind de la intriga acestei povești, atacul șarpelui, în 100-150 de cuvinte, dă un alt curs 

întâmplării, pornind de la presupunerea că fetița ar fi reacționat într-un alt mod. Utilizează cel 

puțin două moduri de expunere. 

 

 

 

fetița 

mierla 
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6. Tocmai ai trecut printr-o situație grea, iar cineva te-a ajutat să treci peste ea, așa cum  și mierla 

a fost ajutată de fetiță. Scrie-i acestei persoane un bilet de mulțumire pentru ajutorul oferit. 

Biletul tău ar putea începe cu una dintre următoarele variante: 

 Îți mulțumesc pentru ............................... 

 Am învățat de la tine ............................... 

 Mi-a plăcut de tine atunci când ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect 

7. Realizați un proiect al clasei utilizând munca prin cooperare. Fiecare grupă va elabora un 

poster pe carton, asemenea unui puzzle, cu valorile promovate în operele literare citite. Puteți 

folosi fotografii, puteți scrie sau desena. Posterele vor fi expuse pe pereții sălii de clasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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V. TEST SUMATIV  

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

  Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele întrebări: 

 Lummerland nu era decât o insulă. Iar insula asta fusese aruncată taman în mijlocul 

oceanului nemărginit, ale cărui valuri, și cele mari și cele mici, se spărgeau zi și noapte de 

granițele țării. E adevărat, câteodată, apele astea se mai potoleau, iar în întinderea lor, netedă și 

lucioasă, se oglindeau pe rând, noaptea și ziua, luna și soarele. Și, de fiecare dată când se 

întâmpla așa ceva, totul în jur arăta deosebit de frumos, sărbătoresc chiar. Astea erau clipele de 

care profita și Lukas, mecanicul de locomotivă, care venea pe plajă, se întindea pe acolo, pe 

undeva, și se bucura de priveliște. [...] 

 Cum spuneam, în țara asta locuia Lukas, mecanicul de locomotivă, cu locomotiva lui. 

Acesteia îi zicea Emma și era o locomotivă tare destoinică...  

 Lukas era mic de stat, plinuț ... purta o șapcă cu cozoroc și o salopetă. Ochii îi erau la fel 

de albaștri ca cerul senin, de vreme bună, de deasupra insulei Lummerland. Fața și mâinile îi 

erau însă aproape pline de negreală, de la ulei și de la funingine. Când râdea - și o făcea destul 

de des -, între buze îi răsăreau niște mândreți de dinți albi și strălucitori, cu care se încumeta să 

spargă orice nucă sau alună. În plus, în urechea stângă, Lukas purta prins un cerceluș de aur și 

mai mereu îl vedeai pufăind dintr-o pipă mare, înfiptă în colțul gurii. Chiar dacă Lukas nu era 

cine știe ce munte de om, avea totuși niște puteri, așa mai deosebite... 

             (Michael Ende, Jim Năsturel și Lukas, mecanicul de locomotivă) 

A. Înţelegerea textului literar (30 de puncte) 

1. Notează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate: priveliște, se încumeta. 6 puncte 

2. Transcrie, din fragmentul dat, doi termeni ce aparțin câmpului semantic al vestimentației.

 6 puncte 

3. Identifică în fragmentul de mai sus o comparație și un epitet multiplu. 6 puncte  

4. Precizează două trăsături fizice și o trăsătură morală ale mecanicului de locomotivă, Lukas. 

  6 puncte  
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5. Menționează tipul de descriere întâlnit în fragmentul din interiorul chenarului. Ce tip de 

descriere îi corespunde fragmentului din afara chenarului? Formulează răspunsul în enunț.

 6 puncte 

B. Limba română (30 de puncte)  

1. Alcătuiește enunțuri în care verbul a fi să îndeplinească funcțiile sintactice de predicat verbal 

și predicat nominal. 6 puncte 

2. Transcrie, din fragmentul încadrat în chenar: 

a) un subiect exprimat printr-un substantiv comun, numărul plural; 

b) un predicat verbal exprimat printr-un verb la modul indicativ, timp imperfect. 6 puncte 

3. Cuvintele subliniate din secvența  Acesteia îi zicea Emma și era o locomotivă tare destoinică... 

au, în aceeași ordine,  funcțiile sintactice de: 

a) subiect, nume predicativ; 

b) nume predicativ, atribut adjectival; 

c) subiect, atribut adjectival. 6 puncte 

4. Stabileşte funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în enunțul: în urechea stângă, Lukas 

purta prins un cerceluș de aur. 6 puncte 

5. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul locomotivă să îndeplinească următoarele funcţii 

sintactice: 

 complement direct; 

 complement indirect; 

 atribut substantival prepozițional; 

 atribut substantival genitival. 6 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Scrie o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să descrii animalul de companie pe care îl ai 

sau ți-ar plăcea să-l ai.                 16 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

 să precizezi patru trăsături ale animalului de companie; 

 să utilizezi minimum o comparație, o enumerație și un epitet; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 
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Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 14 puncte pentru redactarea 

compunerii (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi 

vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă a 

textului în pagină -1 p; lizibilitatea – 1 p). Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

SEMESTRUL I 

 

SUBIECTUL I                          30 de puncte 

      Citeşte cu atenţie, textul de mai jos şi încercuieşte varianta corectă de răspuns: 
 

            Frumos Crăciun o să fie anul acesta! 

      La curtea caselor lui conu Mişu e zarvă mare. Pe porţile larg 

deschise ale acestora vin săniile încărcate cu musafiri. Acela e pomul de 

Crăciun la care sunt poftiţi copiii tuturor prietenilor.  În mijlocul 

salonului încăpător, care ţine de la intrare până la terasa din fund, e 

aşezat bradul împodobit strălucitor. Cucoanele se învârtesc de colo pânâ colo, aranjând 

lucrurile la locul lor. Copiii, nerăbdători, așteaptă în odaia din dreapta, semnalul când vor putea 

intra …  

                                                                       (Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, Nicușor) 

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

1. În anul acela, se anunța a fi o frumoasă sărbătoare de ...                               6 puncte 

a. Paște. 

b. Crăciun. 

c. Halloween. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                   . 

 

2. În fața caselor conului Mișu era ...                                                                   6 puncte 

a. liniște. 

b. spectacol. 

c. agitație mare. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                  . 
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3. Bradul de Crăciun era așezat în ...                                                                    6 puncte 

a. fața casei. 

b. centrul salonului. 

c. colțul încăperii. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                  . 

 

4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea 

acestuia, bazându-te pe informațiile din text.                          6 puncte  

        Enunț Corect Incorect 

a. Crăciunul se sărbătorește iarna.   

b. În jurul bradului se adunau toți copiii prietenilor lui conu Mișu.   

c. Musafirii  intrau cu trăsurile pe porțile larg deschise.   

d. Salonul era o încăpere mică, unde intrau cu toții.   

e. Doamnele se ocupau de aranjarea lucrurilor .   

f. Copiii erau plictisiți de atmosfera din jur.   

 

5. Scrie un text de 30-50 de cuvinte în care să explici punctul tău de vedere despre importanța 

păstrării obiceiurilor și tradițiilor populare.                                 6 puncte 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SUBIECTUL al II -lea                                                                                        30 de puncte 

Citeşte textul cu atenţie: 

           DECEMBRIE Joi. Astă-seară eu și cu Mami am ieșit să cumpărăm un dar pentru Bradul 

dăruirii de la biserică, un fel de joc de-a Moș Crăciunul, în care duci daruri pentru cei nevoiași. 

Mami a ales un pulover roșu. Aș fi încercat s-o conving să ia ceva mai tare, un televizor sau un 

robot de făcut suc cu fulgi de gheață sau ceva de genul ăsta. Dar era alegerea ei… 
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          Crăciunul. Când m-am trezit de dimineață și am coborât, sub bradul de Crăciun erau 

vreun million de cadouri. Dar când am început să scotocesc printre ele, abia dacă am găsit unul 

cu numele meu. Dar Manny (fratele mai mic) s-a descurcat ca un bandit. A primit TOATE 

lucrușoarele pe care le încercuise în catalog, nu vă mint. Am găsit și eu vreo două cadouri cu 

numele meu, dar erau mai multe cărți, șosete și chestii de genul ăsta… 

                                                                                         (Jeff Kinney, Jurnalul unui puşti) 

 

Scrie, în caseta fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

1. Conțin diftongi toate cuvintele din seria:                                                       6 puncte 

a. astă-seară, ieșit, nevoiași; 

b. ia, gheață, erau; 

c. Crăciunul, abia, toate; 

d. bandit, primit, lucrușoarele. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                  . 

 

2. Cuvântul gheață este folosit cu sens figurat, în enunțul:                              6 puncte 

a. Stratul de gheață de la patinoar era gros. 

b. Uitându-mă în ochii ei, am întâlnit o privire de gheață. 

c. La Polul Nord, s-au cazat într-un hotel de gheață. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                 . 

 

3. Verbele am ieșit, s-o conving, aș fi încercat sunt, în ordine, la modurile:  6 puncte 

a. conjunctiv, indicativ, condițional-optativ; 

b. indicativ, conjunctiv , condițional-optativ; 

c. condițional-optativ, conjunctiv, indicativ. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                  . 
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4. Găsiţi sinonimele potrivite  din coloana din dreapta  pentru fiecare cuvânt dat în coloana din 

stânga. Completaţi apoi tabelul de mai jos cu răspunsurile corecte. 

                                                                                                                    6 puncte                                                                  

A. dar                           1. am aflat                             

B. nevoiași                   2. să caut 

C. s-o conving              3. cadou 

D. să scotocesc             4. săraci 

E. am găsit                     5. oferi 

F. duci (daruri)              6. s-o încredințez 

 

5. În buletinul meteorologic de mai jos s-au strecurat șase greșeli. Subliniază-le și scrie apoi 

formele corecte.                                                                      6 puncte 

În următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil cu unele înorări și ploi, în regiunile 

estice. La început, va ploa pe zone restrânse, apoi înnorările se vor ecxtinde treptat în 

toate zonele țări. Temperatura macsimă se va încadra în jurul valori de 20 de grade. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

SUBIECTUL al III - lea                                        30 de puncte 

Redactează o compunere de 100-150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare din timpul unei 

sărbători.  

În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 

 fixarea cadrului spaţial şi temporal; 

 conturarea atmosferei; 

 prezentarea întâmplărilor într-o succesiune logică; 

 respectarea numărului de cuvinte. 

 

 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

F.   
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LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

SEMESTRUL al II-lea 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Se dă textul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Știți că prin fundul curții mele trece iazul morilor. Când n-am ce face, dau cu undița la 

pește [...] La mine, acolo, e frumos de tot: o umbră deasă și răcoroasă, și apa aia care curge 

lin printre sălcii pletoase… În tufișurile astea și în sălciile de pe marginea iazului vin 

privighetori și cântă toată noaptea… Foarte de multe ori, când stau liniștit la pescuit, vin 

săracele până lângă mine, aproape de tot, să le prinzi cu mâna, parcă ar fi oarbe: umblă după 

ouă de furnici și după râme… Nu cânta una, cântau zece, cincisprezece; răsuna tot zăvoiul… Și 

cum era o lună ca ziua și mirosea liliacul… am petrecut o seară… să-l întrebi pe el… Mai ales 

una, chiar în grădină la mine, într-o salcie pletoasă, cânta… 

Doamne, Dumnezeule!… De câte ori începea, făcea într-un fel nou. Încă Victorița, nevasta 

căpitanului, luase un condei să însemne cu vorbe toate felurile de sunete pe care le scotea. 

Uneori făcea: fi, fi, fi, tiha! tiha! tiha! chiau! chiau! chiau! clings!…iar când isprăvea într-o 

cascadă de triluri, zău dacă nu-ți venea s-o aplauzi ca pe-o primadonă… Și din prima îi 

răspundeau altele și altele… Frumoasă seară am petrecut, n-am s-o uit niciodată! Și ne 

întrebam cu toții, dacă o fi adevărat că toate viețuitoarele de pe pământ se trag dintr-o tulpină 

și că s-au deosebit unele de altele numai silite de împrejurările deosebite prin care au trecut — 

ce fel de împrejurări au fost alea, care au putut sili privighetoarea să ajungă să cânte așa, iar 

cârsteiul bunăoară să hârâie, ca un ceasornic de buzunar când îl întorci? Mare taină! E!… 

(Ioan Alexandru Brătescu -Voinești, Privighetoarea) 

Vocabular:  *primadonă  – prima solistă a unui teatru de operă sau de operetă 

*cârstei  – pasăre mai mare decât prepelița ce trăiește la câmpie; există și o varietate de baltă 
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

1. Personajul – narator ascultă trilul privighetorilor: 

a) când se plimbă; 

b) când pescuiește; 

c) când povestește cu Victorița. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

 

2. Aranjează propoziţiile următoare în ordinea apariţiei lor în fragmentul dat, notând cifra 

corespunzătoare în dreptul fiecărui enunț.  6 puncte 

 Trilurile privighetorilor sunt apreciate ca la operă.  

 Privighetorile vin adeseori după hrană pe lângă pescar.  

 Umbra deasă împrejmuieşte apa lină.  

 

 

3. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea 

acestuia, bazându-te pe informațiile din text. 6 puncte 

Enunţ 
Corect Incorect 

a. În tufișurile și în sălciile din mijlocul iazului 

privighetorile cântă toată noaptea. 

  

b. Trilurile privighetorii te făceau să o aplauzi ca pe o 

primadonă. 

  

c. O privighetoare cânta în grădină, într-o trestie 

pletoasă. 

  

 

  

4. Personajul-narator este impresionat de cântecul: 

a) privighetorii; 

b) primadonei; 

c) cârsteiului. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este    . 
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5. Explică, în 50 - 80 de cuvinte, cum însuflețesc spațiul mirific al iazului, vietățile care o 

populează. 6 puncte 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Se dă textul: 

Privighetoarea este o pasăre uitată cumva în zilele noastre, dar preţuită de-a lungul 

timpului pentru glasul său melodios. Îmbrăcată într-un penaj modest, această mică zburătoare a 

fost dintotdeauna privită drept pasărea simbol a romantismului. Pentru vocea sa frumoasă, 

trilurile spontane şi creative, privighetoarea a fost mereu o sursă de inspiraţie pentru numeroşi 

poeţi şi muzicieni. Astăzi, pasărea care era ţinută odinioară în colivii de aur de către regi şi 

împăraţi, a ajuns să-şi vadă ameninţată existenţa de cruzimea şi lăcomia omului. [...] 

Pe baza multor aprecieri şi comparaţii, privighetorile au probabil cele mai frumoase 

cântece din întreaga paletă de reprezentante ale Naturii. Cântecul ei este puternic şi sonor, cu o 

gamă largă de triluri, fluierături şi schimbări de frecvenţe. Cântecul privighetorii este evidenţiat 

de lăsarea serii, deoarece majoritatea speciilor de păsări îşi încetează activitatea. 

(Nicu Pârlog, Privighetorile: popas printre reginele nopții, descoperă.ro) 

 

Scrie, în caseta fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

1. În enunțul Pentru vocea frumoasă, trilurile spontane şi creative, privighetoarea a fost mereu 

o sursă de inspiraţie pentru numeroşi poeţi şi muzicieni., numărul adjectivelor este: 

a) trei. 

b) patru. 

c) cinci. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este     . 
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2. Există un pronume reflexiv în enunțul: 

a) Cântecul ei este puternic şi sonor, cu o gamă largă de triluri, fluierături şi schimbări de 

frecvenţe. 

b) Privighetoarea este o pasăre uitată cumva în zilele noastre, dar preţuită de-a lungul 

timpului pentru glasul său melodios. 

c) Cântecul privighetorii este evidenţiat de lăsarea serii, deoarece majoritatea speciilor de 

păsări îşi încetează activitatea. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este             . 

 
3. Cuvântul subliniat în secvența Pe baza multor aprecieri şi comparaţii, privighetorile au 

probabil cele mai frumoase cântece... este la gradul de comparaţie: 

a) superlativ relativ de superioritate;  

b) comparativ de superioritate;  

c) superlativ absolut; 

d) comparativ de egalitate.  6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este     . 

 

4. Rescrie propoziția următoare, astfel încât complementul direct să fie exprimat printr-un clitic 

pronominal personal: majoritatea speciilor de păsări îşi încetează activitatea.        6 puncte 

............................................................................................................................................................ 

 

5. În enunţurile Privighetoarea este o pasăre uitată, ... privighetorile au probabil cele mai 

frumoase cântece din întreaga paletă de reprezentante ale Naturii ..., cuvintele subliniate sunt în 

ordine:  

a) un atribut exprimat prin substantiv, un predicat exprimat prin verb şi un atribut exprimat 

prin substantiv; 

b) un subiect exprimat prin substantiv, un predicat exprimat prin verb, un atribut exprimat 

prin adjectiv; 

c) un nume predicativ exprimat prin substantiv, un predicat exprimat prin verb, un atribut 

exprimat prin substantiv. 6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                   . 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară cu 

o pasăre deosebită. În redactarea compunerii, trebuie: 

 să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 4 puncte 

 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 6 puncte 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei tipului de text şi cerinţei formulate; 6 puncte  

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 4 puncte 

 

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

 conținutul compunerii – 20 de puncte;  

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; 

claritatea exprimării ideilor – 2 puncte);  

 redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea 

normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 

de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................  
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TEST INIŢIAL 1 

Barem de evaluare şi notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. b.  6 puncte 

2. c.  6 puncte 

3. b.  6 puncte 

4. câte 2 puncte pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăreia dintre afirmații  

 3 x 2 puncte = 6 puncte  

Enunţ Corect Incorect  

a) În trilogia O istorie secretă a Ţării Vampirilor 

autoarea a scris despre bone, gunoieri, pescari. 

 X 

b) Adina Popescu coordonează revista      

Ordinul Povestitorilor. 

X  

c) Maşina timpului, despre care a scris autoarea în 

operele sale, a fost descoperită în 1980. 

 X 

5. explicare clară a cuvintelor date – 6 p/ explicare ambiguă – 3 p/ încercare de răspuns – 1 p (de 

exemplu: literatura pentru copii este destinată unui segment de vârstă prin care tinerii sunt 

învăţaţi/îndrumaţi/ li se oferă modele comportamentale pentru a avea o dezvoltare 

armonioasă; prin literatură pentru copii înţelegem, mai ales, basme, poveşti, povestiri etc.)  

  6 puncte 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1. b.  6 puncte 

2. c. 6 puncte 

3. a. 6 puncte 

4. câte 3 puncte pentru precizarea corectă a timpurilor (am terminat – timpul perfect compus;  

nu … consider – timpul prezent)                                                          2 x 3 puncte = 6 puncte 

5. c. 6 puncte 

 



Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VI-a  

 
 

242 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Redactarea unui text narativ în care se prezintă aventurile lui Anton în noul oraş.      20 de puncte 

 precizarea celor două elemente ale contextului spaţio-temporal; 4 puncte 

 relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 6 puncte 

 conţinutul adecvat cerinţei tipului de text şi cerinţei formulate; 6 puncte  

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte. 4 puncte 

 

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  

 conținutul compunerii – 20 de puncte;  

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; 

claritatea exprimării ideilor – 2 puncte);  

 redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea 

normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 

de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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TEST INIȚIAL 2 

Barem de evaluare şi notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Înţelegerea textului literar  

1. (6 puncte) a – F, b – A, c – F, d – A, e – A, f – F (6x1 p) 

2. (6 puncte) Un reper temporal și unul spațial - de exemplu: din când în când, în dormitorul ei. 

(2x3 p) 

3. (6 puncte) Identificarea corectă a sensului – 3 p/ Formularea unui enunț cu alt înțeles – 3 p. 

(2x3 p) 

4. (6 puncte) Personificare: norii goneau, comparație: te porți ca o pitică de clasa întâi (2x3 p). 

5. (6 puncte) Susținerea punctului de vedere argumentat (6 p); susținere ezitantă (4 p); încercare 

de argumentare (2 p). 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1. (6 puncte) 1 - c 

2. (6 puncte) 2 - a 

3. (6 puncte) 3 - a 

4. (6 puncte) 4 - b  

5. (6 puncte) 5 - c 

 

Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

Redactarea compunerii 20 de puncte 

 precizarea a două  trăsături ale personajului 4 p; 

 ilustrarea trăsăturii prin raportare la fragment 6 p; 

 conţinutul adecvat cerinţei 6 p; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte 4 p. 
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Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  

 conținutul compunerii – 20 de puncte;  

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; 

claritatea exprimării ideilor – 2 puncte);  

 redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea 

normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 

de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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I. TEST SUMATIV 

Barem de evaluare şi notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. (6 puncte) Răspunsurile corecte sunt: a) A; b) F; c) A; d) F; e) A; f) F (6x1 p). 

2. (6 puncte)  

a) Exemplu de reper spațial - în fundul ogrăzii; exemplu de reper temporal -  în noapte  

(2x1 p). 

b) Copiii care iau parte la dialog sunt – de exemplu: Felix, Ernestina și Morcoveață  

(2x1 p). 

c) Copiii nu ies în curte deoarece este noapte/le e frică (2 p). 

3. (6 puncte) Fragmentul face parte din volumul Morcoveață, scris de Jules Renard. (2x3 p) 

4. (6 puncte) Transcrierea fragmentului din care reies trăsăturile lui Morcoveață - spre exemplu: 

… are părul roșu și fața pistruiată...  

5.  (6 puncte) Semnificaţia expresiei – explicare clară, nuanţată – 6 p / explicare ambiguă – 3 p/ 

încercare de explicare – 1 p. 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1.  (6 puncte) b. 

2. (6 puncte) b. 

3. (6 puncte) c.  

4. (6 puncte) Răspunsurile corecte sunt: a) A; b) F; c) A (3x2 p). 

5. (6 puncte) c. 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Redactarea compunerii 20 de puncte           

 respectarea temei textului 4 p; 

  prezentarea de noi întâmplări ale personajelor amintite în text 6 p; 

 conţinutul adecvat cerinţei 6 p; 

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte 4 p. 

 

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  

 conținutul compunerii – 20 de puncte;  

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; 

claritatea exprimării ideilor – 2 puncte);  

 redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea 

normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 

de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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II. TEST SUMATIV 

Barem de evaluare și notare 

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I ( 60 puncte) 

A. Înţelegerea textului literar (30 de puncte) 

1. (6 puncte) trei cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la spaţiu: în satul Humulești, peste apa 

Neamțului, la școală etc. (3x1 p); trei cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la timp: 

câteodată, într-una din zile, în altă zi etc. (3x1 p) 

2. (6 puncte) de exemplu: părintele, bădița Vasile, Smărăndița, moș Fotea, personajul-narator, 

băieții. (6x1 p) 

3. (6 puncte) Modul de expunere dominant este narațiunea prin utilizarea numeroaselor verbe ce 

indică acțiuni. (2x3 p) 

4. (6 puncte) O trăsătură morală a personajului-narator este ilustrată de secvența: un băiat 

prizărit, rușinos și fricos și de umbra mea. 

5. (6 puncte) de exemplu: Titlul este un element sugestiv care orientează lectura cititorului. Este 

alcătuit din două substantive care au sens propriu. Cel dintâi (Amintiri) subliniază caracterul 

memorialistic al acestei opere. Al doilea termen (copilărie) desemnează timpul fericit al vârstei 

fără de griji. Prin faptul că autorul nu foloseşte alături de substantivul „copilăria” forma posesivă 

„mea”, se sugerează caracterul universal al timpului evocat, povestindu-se astfel o copilărie ca 

oricare alta. (6/3/1 p) 

B. Limba română (30 de puncte) 

1. (6 puncte) Primul verb a fi (ce oameni mai erau în părțile noastre) are valoare predicativă. 2 p 

Alte valori: verb copulativ (Elevul este atent la oră), verb auxiliar (Dacă aș fi învățat mai bine, aș 

fi luat nota zece) (2x2 p) 

2. (6 puncte) modul indicativ, timp prezent: stau; modul indicativ, timp imperfect: schimbau; 

modul indicativ, timp perfect compus: am văzut; modul indicativ, timp mai-mult-ca-perfect: 

începusem; modul conjunctiv, timp prezent: să facă; modul conjunctiv, timp perfect: să fi văzut. 

(6x1 p) 
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3. (6 puncte) de exemplu: stau = verb predicativ, mod indicativ, timp prezent, persoana I, număr 

singular, funcția sintactică de predicat verbal; a fost Smărăndița = predicat nominal exprimat 

prin verb copulativ ,,a fost”, mod indicativ, timp perfect compus, persoana a III-a, număr singular 

+ nume predicativ exprimat prin substantiv propriu, gen feminin, număr singular ( 2x3 p) 

4. (6 puncte) alcătuirea corectă a propozițiilor: a) verbul cu funcție sintactică de predicat verbal 

să fie la modul indicativ, timpul perfect simplu (de exemplu: Feciorul de crai merse până la 

palat.); b) verbul cu funcție sintactică de predicat verbal să aibă în componență auxiliarul a vrea 

(de exemplu: Noi vom citi cartea); c) predicatul nominal să fie exprimat prin verbul copulativ a fi 

la conjunctiv, prezent + nume predicativ exprimat prin adjectiv (de exemplu: Vreau să fiu mare.) 

(3x2 p)  

5. (6 puncte) precizarea valorilor morfologice și a funcțiilor sintactice ale cuvintelor care intră în 

relație cu verbul: părintele – substantiv comun, subiect simplu; la școală – substantiv comun, 

complement; cu un dar – substantiv comun, complement. (3x2 p)   

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 

Redactarea compunerii:                16 puncte 

 menţionarea timpului şi a spaţiului în care se petrece întâmplarea (4/2/0 p); 

 respectarea succesiunii logice a evenimentelor (6/3/0 p); 

 conţinut adecvat cerinţei (4/2 p); 

 respectarea numărului de cuvinte precizat (2 p). 

 

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Se vor acorda 14 puncte pentru 

redactarea compunerii (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de 

comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 3 p; 

aşezarea corectă a textului în pagină -1 p; lizibilitatea – 1 p). 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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III. TEST SUMATIV 

Barem de evaluare şi notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. c.  6 puncte 

2. b.  6 puncte 

3. menţionarea într-un enunţ a temei (tema naturii) – 2 puncte şi justificarea temei cu informaţii 

din text – 2x2 puncte (de exemplu: se regăsesc cuvinte din câmpul lexical al naturii – aer, 

cerul, vale etc.; care se grupează în cele două planuri terestru/cosmic)              6 puncte 

4. b.  6 puncte  

5. ilustrarea celor două trăsături ale textului descriptiv cu exemple din text. 

                                                                                                              2 x 3 puncte = 6 puncte 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1. b.  6 puncte 

2. b. 6 puncte 

3. completarea substantivului colectiv (generaţiilor) 6 puncte 

4. câte 1,5 puncte pentru precizarea corectă a cazurilor                       4 x 1,5 puncte =  6 puncte 

Substantivele Cazul 

civilizaţiei genitiv 

copiilor dativ 

pădurea acuzativ 

locul  nominativ 

 

5. câte 1 punct pentru realizarea corespondenţelor                                    6 x 1 punct =  6 puncte 

Substantivele Litera corespunzătoare 

răspunsului corect 

1.  c 

2.  d 

3.  e 
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4.  f 

5.  a 

6.  b 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Redactarea textului descriptiv.                                                    20 de puncte 

 prezentarea lumii descrise; 4 puncte 

 utilizarea cel puţin a două figuri de stil diferite în descrierea peisajului; 6 puncte 

 conţinut adecvat cerinţei tipului de text şi cerinţei formulate; 6 puncte  

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte. 4 puncte 

 

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  

 conținutul compunerii – 20 de puncte;  

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; 

claritatea exprimării ideilor – 2 puncte);  

 redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; 

respectarea normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 

de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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IV. TEST SUMATIV  

Barem de evaluare şi notare 

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

A. Înţelegerea textului literar (30 de puncte) 

1. (6 puncte) Personajele sunt boierul şi Păcală. (2x3 p) 

2. (6 puncte) de exemplu: indice de spaţiu - undeva; indice de timp – atunci (2x3 p ) 

3. (6 puncte) Două trăsături care să justifice faptul că textul este narativ: existenţa personajelor, 

modul de expunere predominant este naraţiunea, acţiunea etc. (2x3 p ) 

4. (6 puncte) de exemplu: Boierul este încrezut şi avar, iar Păcală, un om simplu, îi este superior 

prin isteţime şi doreşte să-i dea acestuia o lecţie. (explicaţie logică 6 p; încercare de      

explicaţie 2 p) 

5. (6 puncte) Formularea corectă a celor două idei principale/secundare (2x3 p). 

B. Limba română (30 de puncte) 

1. (6 puncte) le - complement direct, tu - subiect, -i - complement indirect, -o - complement 

direct. (4x1,5 p) 

2. (6 puncte) îndepărtată  – adjectiv provenit din verb la participiu, cazul acuzativ; mălăieţe - 

adjectiv propriu-zis, cazul nominativ. (4x1,5 p) 

3.  (6 puncte) de exemplu: Mi-am cumpărat un inel cu piatra cea mai strălucitoare. 

4. (6 puncte) Corectarea greşelilor: 

a. Maiestatea Sa a sărbătorit împlinirea a 80 de ani. 

b. La ceremonie, a fost invitat şi Excelenţa Sa. 

c. Fata s-ar relaxa în parc. 

d. Fraţii mei s-au trezit târziu.  (4x1,5 p)  

5. (6 puncte) Cazul adjectivelor: 

a. Aceasta este o elevă harnică. - caz N. 

b. I-am dat fetei tinere o floare. - caz D. 
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c. Iubiţi copii, v-a plăcut lecţia de azi? – caz V. 

d. Pedeapsa băieţilor acuzaţi este mare. - caz G. (4x1,5 p)         

                                                       

SUBIECTUL al II -lea  (30 de puncte)                                                                                                                           

Redactarea compunerii        16 puncte 

 menţionarea timpului şi a spaţiului în care se petrece întâmplarea (4/2/0 p);   

 respectarea succesiunii logice a evenimentelor (6/3/0 p); 

 conţinut adecvat cerinţei (4/2 p); 

 respectarea numărului de cuvinte precizat (2 p). 

 

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 14 puncte pentru 

redactarea compunerii (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de 

comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 3 p; 

aşezarea corectă a textului în pagină -1 p; lizibilitatea – 1 p). Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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V. TEST SUMATIV 

Barem de evaluare şi notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

A. Înţelegerea textului literar (30 de puncte) 

1. (6 puncte) Notarea sinonimelor – de exemplu: priveliște – peisaj; se încumeta – îndrăznea 

(2x3 p) 

2. (6 puncte) Câmpul semantic al vestimentației: șapcă cu cozoroc, salopetă. (2x3 p) 

3. (6 puncte) Rescrierea celor două figuri de stil: de exemplu: comparație: Ochii îi erau la fel de 

albaștri ca cerul senin; epitet multiplu: dinți albi și strălucitori. (2x3 p) 

4. (6 puncte) Două trăsături fizice: de exemplu: mic de stat, plinuț, ochi albaștri etc.; o trăsătură  

morală – de exemplu: iubea marea, vesel, harnic etc. (3x2 p). 

5. (6 puncte) Descriere de tip tablou și descriere de tip portret (precizarea celor două tipuri de 

descriere 2x2 p şi 2 p pentru formulare în enunț. 

 

B. Limba română (30 de puncte) 

1. (6 puncte) Exemplificarea celor două funcții sintactice: de exemplu: Lukas este pe plajă/ 

Lukas este mecanic de locomotivă. (2x3 p) 

2. (6 puncte) Identificarea unui subiect: apele, identificarea unui predicat verbal cu respectarea 

cerinței - de exemplu: se spărgeau (2x3 p). 

3. (6 puncte) b. 

4. (6 puncte) Numirea funcţiilor sintactice: în urechea – circumstantial de loc, un cerceluș – 

complement direct; de aur – atribut substantival prepozițional (3x2 p). 

5. (6 puncte) Alcătuirea propoziţiilor în care substantivul locomotiva să îndeplinească funcţiile  

sintactice impuse (4x1,5 p). 
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Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

Scrie o compunere, de 150-200 de rânduri, în care să descrii animalul de companie pe care îl ai 

sau ți-ar plăcea să-l ai. În compunerea ta, trebuie: 

Redactarea compunerii             16 puncte 

 precizarea celor patru trăsături ale animalului descris 6/3/0 p; 

 utilizarea celor trei figuri de stil 3/2/1/0 p; 

 conţinutul adecvat cerinţei 4/2 p; 

 să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte 3 p. 

 

Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 14 puncte pentru redactarea 

compunerii (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi 

vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă a 

textului în pagină -1 p; lizibilitatea – 1 p). Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Semestrul I 

Barem de evaluare şi notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. (6 puncte)  b. 

2. (6 puncte)  c.   

3. (6 puncte)  b. 

4. (6 puncte) 

 

5. (6 puncte) Explicare clară, nuanţată – 6 p / explicare ambiguă – 3 p/ încercare de explicare – 

1 p. 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 

 

1. (6 puncte) Litera corespunzătoare răspunsului corect este  a. 

2. (6 puncte)  Litera corespunzătoare răspunsului corect este    b.  

3. (6 puncte) Litera corespunzătoare răspunsului corect este    b. 

4. (6 puncte)  

A. 3 

B. 4 

C. 6 

D. 2 

        Enunț Corect Incorect 

a. Crăciunul se sărbătorește iarna. X  

b. În jurul bradului se adunau toți copiii prietenilor lui conu Mișu. X  

c. Musafirii  intrau cu trăsurile pe porțile larg deschise.  X 

d. Salonul era o încăpere mică, unde intrau cu toții.  X 

e. Doamnele se ocupau de aranjarea lucrurilor . X  

f. Copiii erau plictisiți de atmosfera din jur.  X 
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E. 1 

F. 5 

 

5. (6 puncte) Identificarea și sublinierea greșelilor   -                   3 puncte (6 x 0,5 p) 

        În următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil, cu unele înorări și ploi, în regiunile estice. 

La început, va ploa pe zone restrânse, apoi înnorările se vor ecxtinde treptat, în toate zonele 

țări. Temperatura macsimă se va încadra în jurul valori de 20 de grade. 

Scrierea corectă a cuvintelor  -  înnorări, va ploua, se vor extinde, țării, maximă, valorii.    

  3 puncte (6x0,5 p)                      

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Conținutul compunerii        20  puncte 

           

 prezentarea  întâmplărilor într-o succesiune logică;                     6 puncte; 

 conturarea atmosferei;                                                                6 puncte; 

 fixarea cadrului și timpului;                                                    4 puncte; 

 respectarea numărului de cuvinte.                                                          4 puncte. 

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

 Conținutul compunerii - 20 de puncte; 

 Organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte ( organizarea ideilor -2 puncte; 

claritatea exprimării  ideilor - 2 puncte). 

 Redactarea compunerii - 6 puncte ( respectarea normelor de ortografie - 3 puncte; 

respectarea normelor de punctuație - 2 puncte; lizibilitate-1 punct).  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minim 100 de cuvinte 

și dezvoltă subiectul propus. 
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LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Semestrul al II-lea 

Barem de evaluare şi notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. b.  6 puncte 

2. câte 2 puncte pentru stabilirea ordinii corecte 6 puncte 

a. Trilurile privighetorilor sunt apreciate ca la operă. 3 

b. Privighetorile vin adeseori după hrană pe lângă pescar. 2 

c. Umbra deasă împrejmuieşte apa lină. 1 

3. câte 2 puncte pentru stabilirea corectitudinii /incorectitudinii fiecăreia dintre afirmații 

                                                                                  3 x 2punct =  6 puncte 

Enunţ Corect Incorect 

1. În tufișurile și în sălciile din mijlocul iazului 

privighetorile cântă toată noaptea. 

 X 

2. Trilurile privighetorii te făceau să o aplauzi ca pe o 

primadonă. 

X  

3. O privighetoare cânta în grădină, într-o trestie 

pletoasă. 

 X 

 

4. a.  6 puncte 

5. explicare clară a cuvintelor date – 6 p/ explicare ambiguă – 3 p/ încercare de răspuns – 1 p 

(de exemplu: Activitatea de relaxare a personajului - narator, pescuitul, este susținută de 

cântecul privighetorilor care, în atmosfera nocturnă, oferă un adevărat concert. Toate 

simțurile cititorului sunt provocate: văzul prin lumina lunii sau umbra sălciilor pletoase, 

auzul prin trilul privighetorii și mirosul prin parfumul liliacului.) 6 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1. b.  6 puncte 

2. c. 6 puncte 

3. a. 6 puncte 

4. rescrierea propoziției, astfel încât complementul direct să fie exprimat printr-un clitic 

pronominal personal (majoritatea speciilor de păsări şi-o încetează)    6 puncte 

5. c. 6 puncte 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Redactarea unui text narativ în care se prezintă o întâmplare reală sau imaginară cu o pasăre 

deosebită.  20 de puncte 

 precizarea celor două elemente ale contextului spaţio-temporal; 4 puncte 

 relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 6 puncte 

 conţinutul adecvat cerinţei tipului de text şi cerinţei formulate; 6 puncte  

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte. 4 puncte 

 

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

 conținutul compunerii – 20 de puncte;  

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; 

claritatea exprimării ideilor – 2 puncte);  

 redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; 

respectarea normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 

de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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