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TESTUL NR. 3 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

 
SUBIECTUL I (42 de puncte) 
Citeşte, cu atenţie, textul următor: 
 

Sub flori de măr 
Ce mi se scutură în păr 
Se umple sufletul de soare; 
Pe orice frunţi suferitoare, 
Oh! ningeţi, albe flori de măr. 
 
Sub liliac 
Sunt paseri dulci ce nu mai tac, 
Concert de voci mângâietoare 
Sărmani cu inimi gemătoare, 
Uitaţi, dormiţi sub liliac. 
 
Pe sub cais 
Din aripi bate albul vis 
De-o albă inocenţă răpitoare: 
Amanţi cu inimi arzătoare, 
E fericirea sub cais. 
 
Sub nucul lat 
Te afli însă izolat 
Şi-n umbra lui îmbătătoare 
Trecutul naşte ca o floare 
Ah! De-aş muri sub nucul lat. 

(Al. Macedonski – Primăvara) 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului dulce din text (trei termeni).                   6 p. 
2. Construieşte câte un enunţ cu sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului frunte. 

     6 p. 
3. Extrage din text două cuvinte care pot avea omonime şi exemplifică!                 6 p. 
4. Selectează din text o imagine vizuală şi una auditivă.                                          6 p. 
5. Explică, în 5–6 rânduri, semnificaţia versurilor: Sub liliac/ Sunt paseri dulci ce nu 
mai tac.                                                                                                                     6 p. 
 
B. Redactează o compunere de 150–250 de cuvinte (15–25 rânduri), în care să 
demonstrezi că textul citat aparţine genului liric.                                             12 p. 
În compunerea ta, trebuie: 

– să precizezi două caracteristici ale genului prezente în text;                        4 p. 
– să exemplifici aceste caracteristici pe baza textului dat;                               4 p. 
– să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;                      2 p. 
– să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.                                                      2 p. 
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SUBIECTUL al II-lea (36 puncte) 
Citeşte, cu atenţie, textul următor: 
 

Identitatea culturală a fiecărui popor poate fi reflectată de miturile şi legendele 
care l-au însoţit pe tot parcursul dezvoltării lui. De aceea, este foarte important să 
cunoaştem literatura de natură populară, să cunoaştem miturile şi legendele care au 
circulat odinioară. 

Mitul este o povestire fabuloasă care cuprinde credinţele popoarelor (antice) 
despre originea universului (cosmogeneză) şi a fenomenelor naturii, despre zei şi 
eroi legendari. Mitul implică fiinţe spirituale, precum Dumnezeu, îngeri sau demoni, şi 
personaje fantastice, ca de exemplu: oameni-animale, precum şi existenţa unei alte 
lumi. Încercând să definească mitul, Eliade arată că acesta „povesteşte o istorie 
sacră; el relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial, timpul fabulos al 
«începuturilor». Altfel zis, mitul povesteşte cum, mulţumită isprăvilor fiinţelor supra-
naturale, o realitate s-a născut, fie că e vorba de realitatea totală, Cosmosul, sau 
numai de un fragment: o insulă, o specie vegetală, o comportare umană, o instituţie. 
E aşadar întotdeauna povestea unei «faceri»: ni se povesteşte cum a fost produs 
ceva, cum a început «să fie». Mitul nu vorbeşte decât despre ceea ce s-a întâmplat 
«realmente», despre ceea ce s-a întâmplat pe deplin“. Sens particular: Filosofii epocii 
post-mitice, precum Protagoras, Empedocle şi Platon folosesc mitul ca pe o punere 
în scenă alegorică cu scopul de a-şi face înţeleasă opera. De exemplu, Platon 
creează mituri originale (cum ar fi mitul peşterii), sau readaptează miturile anterioare. 

(www.Wikipedia, Enciclopedia liberă, Internet) 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

– de ce este important să cunoaştem miturile şi legendele care au circulat 
odinioară; 

– sursa din care a fost preluat textul.                                                                  4 p. 
2. Precizează ce sunt miturile.                                                                                 4 p. 
3. Menţionează cazul substantivelor subliniate din text: epocii, opera.                    4 p. 
4. Transcrie din text două predicate exprimate prin verbe la timpul perfect compus, 
diateze diferite.                                                                                                         4 p. 
5. Identifică, în primul alineat, o subordonată atributivă şi scrie propoziţia obţinută 
prin contragerea ei în partea de propoziţie corespunzătoare.                                  4 p. 
6. Alcătuieşte un enunţ care să conţină o propoziţie circumstanţială de mod introdusă 
prin adverbul relativ cât.                                                                                           4 p. 
 
B. Redactează o compunere de 80–150 de cuvinte (10–15 rânduri), în care să-ţi 
exprimi opinia despre rolul creaţiei populare în identitatea unui popor, 
folosindu-te şi de informaţiile din text.                                 12 p. 
În compunerea ta, trebuie: 

– să-ţi exprimi opinia despre rolul creaţiei populare;                                        4 p. 
– să foloseşti trei secvenţe din text în argumentarea opiniei;                           4 p. 
– să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;                       2 p. 
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.                                                           2 p. 

 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; 
coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; 
ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.). 
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TESTUL NR. 4 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 
SUBIECTUL I (42 de puncte) 
Citeşte, cu atenţie, textul următor: 
 

Leul s-a-mbrăcat odată 
Într-o piele de măgar, 
Să colinde ţara toată 
Din hotar până-n hotar, 
Ca să vadă cum se poartă lupii (marii dregători) 
Cu noroadele-i blajine de supuşi rumegători. 
Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng, 
Ca un biet măgar nătâng, 
Nişte lupi, cum îl văzură, se reped la el pe loc 
Şi-ntr-o clipă îl înşfacă, grămădindu-l la mijloc. 
– Staţi, mişeilor! Ajunge, – că vă rup în dinţi acuşi! 
(Strigă leul, apărându-şi pielea cea adevărată.) 
Astfel vă purtaţi voi oare cu iubiţii mei supuşi?... 
Lupii, cunoscându-i glasul, îndărăt s-au tras pe dată, 
Şi de frică se făcură mici, ca nişte căţeluşi. 
– O, Măria-Ta! Iertare! 
Zise cel mai diplomat, 
Semănai aşa de tare 
C-un măgar adevărat!... 

(George Topîrceanu – Leul deghizat) 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: 
să colinde, nătâng, supuşi.                                                                                       6 p. 
2. Explică rolul virgulei în secvenţa: Nişte lupi, cum îl văzură, se reped la el pe loc.     6 p. 
3. Transcrie, din  text, două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la locul unde se 
desfăşoară acţiunea.                                                                                                6 p. 
4. Precizează care este procedeul literar pe care s-a construit textul citat.             6 p. 
5. Prezintă, în 3–5 rânduri semnificaţia secvenţei: – O, Măria-Ta! Iertare!/ Zise cel 
mai diplomat,/ Semănai aşa de tare/ C-un măgar adevărat!...                                 6 p. 
 
B. Redactează o compunere de 150–250 de cuvinte (15–25 de rânduri), în care 
să argumentezi apartenenţa la genul epic a textului dat.                                 12 p. 
În compunerea ta, trebuie: 

– să precizezi cel puţin două trăsături ale genului epic prezente în text;         4 p. 
– să ilustrezi aceste trăsături cu exemple adecvate, selectate din textul citat; 4 p. 
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;                                                                 2 p. 
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.                                                           2 p. 
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SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) 
Citeşte, cu atenţie, textul: 

Leul este un mamifer din familia Felidae. Leul mascul poate fi recunoscut uşor 
datorită coamei sale, datorită căreia este supranumit şi Regele junglei, poate cântări 
până la 250 kg. Femelele sunt mult mai mici, cântărind până la 150 kg. 

Leii sunt animale carnivore care trăiesc în grupuri de familii, constând în femele 
înrudite, puii de ambele sexe, şi un mascul neînrudit, care se împerechează cu femelele 
adulte. 

Familia: Leul îşi protejează familia în momentele în care este atacată. De 
aceea, leul se poate numi şi un iubitor de familie. Femelele se ocupă cu vânatul, în 
timp ce masculii apără şi menţin frontierele teritoriului. Masculii sunt daţi afară din 
grup când ajung la maturitate. Cu toate că este cunoscut ca „regele junglei”, leul este 
un animal care trăieşte în sudul şi estul Africii în zonele de savană, pajişti şi păduri 
deschise, precum şi în sudul Saharei . 

Chiar şi aşa, este o specie în pericol, populaţii semnificative găsindu-se doar în 
parcuri naţionale din Tanzania şi Africa de Sud. Ultimul rămas al familiei leului asiatic 
(Panthera leo persica), care în vechime trăia din Grecia până în India, trăieşte în 
Pădurea Gir, din nord-vestul Indiei. Aproximativ 300 de lei trăiesc într-un sanctuar din 
statul Gujarat. 

Hrana leilor constă în vânat: girafe, zebre, bivoli, gazele şi uneori pui de 
elefanţi, rinoceri şi hipopotami. Când vânează, aleargă 45–99 de metri atingând o 
viteză de 48–59 de km/h şi este capabil de salturi de 12 m. 

(despreanimale.org/articole/despre-lei-unde-traiesc-si-cu-ce-se-hranesc) 
 

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

– cu ce se ocupă masculii lei în cadrul grupului; 
– în ce constă hrana leilor.                                                                                4 p. 

2. Precizează unde mai trăieşte ultimul leu asiatic rămas.                                       4 p. 
3. Menţionează valoarea morfologică a fiecăruia dintre cuvintele subliniate din 
secvenţa: Leul mascul poate fi recunoscut uşor datorită coamei sale, datorită căreia 
este supranumit şi Regele junglei.                                                                           4 p. 
4. Rescrie din text exemple pentru fiecare diateză în parte.                                    4 p. 
5. Transcrie fiecare propoziţie din fraza următoare, precizând felul subordonatei: 
Când vânează, aleargă 45–99 de metri atingând o viteză de 48–59 de km/h şi este 
capabil de salturi de 12 m.                                                                                       4 p. 
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie 
subordonată atributivă introdusă prin conjuncţia să.                                                4 p. 
 

B. Alcătuieşte o compunere de 80–150 de cuvinte (10–15 rânduri), în care să 
descrii animalul tău preferat.                                                                              12 p. 
În compunerea ta, trebuie: 

– să prezinţi cel puţin două trăsături ale animalului ales;                                 4 p. 
– să ai un limbaj expresiv;                                                                                4 p. 
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;                                                                 2 p. 
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.                                                           2 p. 
 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; 
coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; 
ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.). 
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TESTUL NR. 5 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

 
SUBIECTUL I (42 de puncte) 
Citeşte, cu atenţie, textul următor: 
 

Astăzi, fiindcă m-am vindecat, am ieşit să mă plimb. Încet, încet, tot certându-mi 
gândurile, ca şi ieri în pat, ajung la Arcul de Triumf de la Şosea. Măreţ, impunător, 
dar cu aspect zdrenţuros din cauza schelelor sale, aşteaptă cărăbănirea pulberei 
albe, care, hodoronc-tronc, l-a îmbrăcat aşa, fără niciun rost, pe el, al cărui ideal e 
„să fie de piatră”.  

Stam şi, privindu-l, parcă „simţeam” cum fierbe de mânie colosul că... au 
încercat să-i schimbe fizionomia; căutând să-l îmbuneze pe el, făcut anume pentru 
măreţie. Adică nu merita o lecţie bună? Ba bine că nu! Dar se muncise el şi nu se 
putuse scăpa de albiturile de pe el, cu zbucium, rostogoli vreo două schele, dar apoi 
se resemnă, bucurându-se de câte ori lucrătorii curăţau paraziţii cu lopata şi râzând 
din toata inima când copiii – albiturile – se lungeau, se micşorau şi-şi schimbau 
forma, şi picurau încet-încet în capul lucrătorilor de jos, care înjurau atât gheaţa, cât 
şi soarele. 

Trecui mai departe agale, dus pe gânduri, fără voia mea; priveam aleile albe 
pustii, zdrenţuite şi umilite, tufişurile transparente, acoperite în parte cu troiene, şi 
pomii înalţi, veşnic independenţi, care se înălţau tot mai mult ca să găsească, să 
ghicească măcar în depărtare, parfumul călduros al primăverii sau uitându-se jos, jos 
pe la rădăcină, dacă nu cumva ghioceii s-au ivit. Şi-n miopia lor, copacii luau 
crenguţele pudrate drept ghiocei şi, cutremurându-se de bucurie, începeau concertul, 
întâi în „adagio”, apoi „con molto alegretto”, ca să vestească semenilor că februar, 
piticul subpământean, şi-a trimis câţiva spioni, mascaţi în ghiocei, ca să cerceteze 
dacă poate da drumul primei serii de flori primăvăratice. 

(Mircea Eliade – Romanul adolescentului miop) 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Precizează câte litere şi câte sunete sunt în cuvintele: ghiocei, gheaţa, lungeau.    6 p. 
2. Transcrie câte trei cuvinte formate prin derivare şi compunere, din textul dat.    6 p. 
3. Menţionează rolul cratimei în structurile: şi-şi, hodoronc-tronc.                           6 p. 
4. Precizează relaţia narator–personaj în textul dat. Argumentează prin două citate. 

6 p. 
5. Transcrie din text trei epitete.                                                                               6 p. 
 
B. Redactează o compunere de 150–250 de cuvinte (15–25 de rânduri), în care 
să demonstrezi că acest fragment aparţine unei scrieri subiective.               12 p. 
În compunerea ta, trebuie: 

– să formulezi opinia în legătură cu mesajul transmis de text;                         4 p. 
– să formulezi două argumente susţinute cu exemple din text;                        4 p. 
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;                                                                 2 p. 
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.                                                           2 p. 
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SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) 
Citeşte cu atenţie textul următor: 
 

Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate – ARCEN participă 
anul acesta la Festivalul Street Delivery, alături de Asociaţia Paspartu, în cadrul 
proiectului „Bucureşti – City Break” – proiect ce îşi propune să creeze o legătură între 
spaţiul public urban şi locuitorii săi, de a oferi acestora prilejul de a exprima liber 
ideile şi viziunea asupra oraşului lor. 

Duminică, 16 iunie, între orele 12.00 şi 16.00, ne găsiţi la standul Paspartu, de 
pe strada Arthur Verona, unde vom povesti cu drag despre Bucureşti, cu ajutorul 
unor fotografii inedite oferite de Muzeul de Fotografie. 

De la ora 16.00, pornim într-un tur ghidat, „Cu bastonul prin Bucureşti”, pentru a 
descoperi pas cu pas clădirile şi străzile pe lângă care trecem grăbiţi zi de zi. 

Obiectivele pe care le vom admira în călătoria noastră de două ore sunt Casa 
Ion Mincu (sediul OAR), Cinematograful Patria, Ateneul Român, Hotelul Athénée 
Palace, grădina şi biserica Episcopiei, statuia ecvestră a Regelui Carol I, Palatul Regal, 
Biblioteca Centrală Universitară (BCU), Monumentul Revoluţiei, Piaţa Revoluţiei, 
fostul Comitet Central al PCR, Biserica Kretzulescu, Calea Victoriei, Hotelul Novotel / 
Teatrul cel Mare, Palatul Telefoanelor, Cercul Militar Naţional şi Casa Capşa. 

Vom afla de la ghizii ARCEN cum îşi petreceau vara locuitorii Capitalei: ce 
localuri frecventau, cu ce delicatese se desfătau, ce melodii fredonau sau unde 
evadau de căldura insuportabilă. Nu lipsesc din tur nici poveştile de amor, intrigile şi 
glumele bucureştenilor care circulau de la un cap la altul al Căii Victoriei. 

Proiectul ARCEN „Cu bastonul prin Bucureşti” – tur ghidat pietonal, iniţiat în 
2010, este o invitaţie adresată bucureştenilor spre a-şi descoperi cu alţi ochi oraşul în 
care trăiesc, de a-l aprecia şi, nu în ultimul rând, de a-l iubi. 

ARCEN oferă prin intermediul turului ghidat pietonal şi o alternativă de petre-
cere a timpului liber în mijlocul oraşului. 

(www.arcen.info/cuvinte/cu-bastonul-prin-bucuresti/) 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

– cum se numeşte turul ghidat prin Bucureşti; 
– când a fost iniţiat acest tur pietonal.                                                            4 p. 

2. Precizează ce vor afla de la ghizi participanţii la turul ghidat pietonal.                4 p. 
3. Menţionează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în secvenţa: o invitaţie 
adresată bucureştenilor spre a-şi descoperi cu alţi ochi oraşul în care trăiesc, de a-l 
aprecia.                                                                                                                     4 p. 
4. Transcrie două verbe la moduri nepersonale din text şi precizează-le funcţia 
sintactică.                                                                                                                 4 p. 
5. Transcrie fiecare propoziţie subordonată din fraza subliniată şi precizează-i felul. 

 4 p. 
6. Precizează care sunt relaţiile care se stabilesc între părţile de propoziţie din 
structura: Nu lipsesc din tur nici poveştile de amor.                                                 4 p. 
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B. Alcătuieşte o compunere de 80–150 de cuvinte (10–15 rânduri), în care să 
prezinţi un obiectiv turistic din Bucureşti, pentru o revistă de călătorii.        12 p. 
În compunerea ta, trebuie: 

– să descrii obiectivul ales;                                                                               4 p. 
– să valorifici informaţiile din textele citate;                                                      4 p. 
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;                                                                 2 p. 
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.                                                           2 p. 

 
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; 
coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; 
ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.). 
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TESTUL NR. 6 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

 
SUBIECTUL I (42 de puncte) 
Citeşte, cu atenţie, textul următor: 
 

A fost odată ca niciodată o împărăteasă tare frumoasă şi voinică, şi împără-
teasa ceea, când a venit ceasul, a născut un prunc aşa slut de chip şi la trup aşa 
pocit, că nu-i venea nimănui să-l socotească făptură de om. Dar când s-a născut el, 
ursitoarea lui le-a spus, împărătesei şi femeilor din casă, să nu se sperie, fiindcă 
băiatul ăsta o să iasă foarte plăcut om: o s-ajungă vestit de cuminte şi de deştept, 
şi-ndrăzneţ nevoie mare; cum am zice, un om şi jumătate. Ba, a mai spus că băiatul 
are să poată hărăzi fiinţei pe care o iubi-o el atâta minte cât şi a lui. 

S-a mai mângâiat puţin cu făgăduielile astea biata împărăteasă, care era, 
fireşte, destul de amărâtă că adusese pe lume aşa spurcăciune de broscoi. Şi, 
adevărat, nici n-a-nceput copilul să gângurească bine, că numaidecât s-a pornit să 
spună fel de fel de vorbe cuminţi şi pline de duh, şi tot ce făcea el prindea ş-avea 
haz, că o lume-ntreagă se minuna de el.  

Uitasem să vă spun că s-a născut mititelul cu un şomoiog de păr deasupra 
capului, şi de-aceea îl porecliseră: Făt-Frumos – că de! era doar şi el fecior de-mpă-
rat – Făt-Frumos cu Moţ-în-Frunte. 

(I.L. Caragiale – Făt-Frumos cu Moţ-în-Frunte) 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Indică câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din text: voinică, făptură, vestit; 

6 p. 
2. Desparte în silabe următoarele cuvinte: niciodată, slut, fiindcă.                          6 p. 
3. Explică utilizarea cratimei în structura: o lume-ntreagă.                                      6 p. 
4. Transcrie, din text, două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la timpul în care 
se petrece acţiunea.                                                                                                 6 p. 
5. Explică, aducând două agumente, care dintre momentele subiectului este prezen-
tat în fragment.                                                                                                         6 p. 
 
B. Redactează o compunere de 150–250 de cuvinte (15–25 de rânduri), în care 
să demonstrezi că textul citat aparţine speciei basm.                                      12 p. 
În compunerea ta, trebuie: 

– să precizezi două caracteristici ale basmului;                                               4 p. 
– să exemplifici aceste caracteristici pe baza textului dat;                               4 p. 
– să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;                      2 p. 
– să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.                                                      2 p. 
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SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) 
Citeşte, cu atenţie, textul următor: 
 

Politeţea este „ceva” care se învaţă. Şi se învaţă uşor. După ce veţi citi această 
carte o să-mi daţi dreptate. 

Primele reguli de politeţe le învăţăm de la părinţi şi bunici. Apoi, învăţăm de la 
doamna educatoare, de la doamna învăţătoare şi de la toţi profesorii noştri. Toţi 
aceşti oameni din jurul nostru ne dau sfaturi. Şi ne dau sfaturi zilnic: 

– Spune „bună ziua” când te întâlneşti cu cineva cunoscut! – spune mama; 
– Nu vorbi cu gura plină! – spune bunica; 
– Pune-ţi batista la gură când strănuţi! – spune tata; 
– Spune – te rog – când ceri ceva! – spune doamna învăţătoare; şi multe, multe 

alte sfaturi. 
Este foarte bine că primim atât de multe sfaturi. Noi, copiii, de cele mai multe ori 

ţinem cont de ele. Dar, se întâmplă să mai şi greşim, nu-i aşa? Când greşim, nu 
suntem tocmai bucuroşi, pentru că, întotdeauna, cineva are grijă să ne facă 
observaţii. Şi nu e deloc plăcut să primim observaţii şi reproşuri. Aceasta este o 
problemă pentru noi. Din fericire, problema are o soluţie: POLITEŢEA. 

(Michiela Poenaru – Cei şapte ani de acasă) 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

– titlul volumului  şi numele autorului; 
– cine ne învaţă să fim politicoşi.                                                                      4 p. 

2. Precizează de la cine învăţăm primele reguli de politeţe;                                    4 p. 
3. Precizează valoarea morfologică pentru următoarele cuvinte din text: uşor, copiii, 
ne dau sfaturi, aceasta.                                                                                            4 p. 
4. Transcrie din text o propoziţie care să conţină un predicat nominal.                   4 p. 
5.Transcrie din text o propoziţie subordonată atributivă.                                         4 p. 
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie 
subordonată subiectivă, introdusă prin adverb predicativ.                                       4 p. 
 
B. Redactează o compunere 80–150 de cuvinte (10–15 de rânduri), în care să îţi 
exprimi opinia despre importanţa bunei creşteri în viaţa omului.                   12 p. 
În compunerea ta, trebuie: 

– să îţi exprimi opinia cu privire la acest aspect;                                              4 p. 
– să valorifici secvenţe din textul dat;                                                               4 p. 
– să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;                      4 p. 
– să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.                                                      4 p. 

 
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; 
coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; 
ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.). 
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TESTUL NR. 7 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

 
SUBIECTUL I (42 de puncte) 
Citeşte, cu atenţie, textul următor: 
 

Fă-te, suflete, copil 
Şi strecoară-te tiptil 
Prin porumb cu moţ şi ciucuri 
Ca să poţi să te mai bucuri. 
 
Strânge slove, cărţi şi pană. 
Dă-le toate de pomană 
Unui nou învăţăcel, 
Să se chinuie şi el. 
 
Gândul n-o să te mai fure 
Prin zăvoaie şi pădure, 
Cu ecoul de cuvinte 
Care-ngână şi te minte. 
 
Când tristeţile te dor, 
Uită tot şi tâlcul lor. 

(Tudor Arghezi – Creion) 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Indică numărul de litere şi de sunete existente în cuvintele: ciucuri, învăţăcel, 
chinuie.                                                                                                                     6 p. 
2. Scrie trei termeni din familia lexicală a cuvântului gând.                                      6 p. 
3. Precizează rolul folosirii virgulei în versul Fă-te, suflete, copil.                            6 p. 
4. Transcrie din text o enumeraţie şi o personificare.                                               6 p. 
5. Explică, în maximum 6 rânduri, titlul textului.                                                       6 p. 
 
B. Redactează o compunere de 80–100 de cuvinte (15–20 de rânduri), în care 
să-ţi exprimi opinia despre mesajul textului citat.                                            12 p. 
În compunerea ta, trebuie: 

– să formulezi o opinie despre mesajul textului citat;                                       4 p. 
– să ilustrezi opinia formulată cu exemple/citate din textul citat;                      4 p. 
– să ai un conţinut adecvat cerinţei formulate;                                                 2 p. 
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.                                                           2 p. 

 
 
 
 
 
 
 


