
5

Test 1
Subiectul I 70 de puncte

Citește cu atenție textele de mai jos.

Textul 1
„Cărțile joacă un rol semnificativ în viața 

noastră. Se spune că «Atunci când deschizi o 
carte, deschizi o nouă lume». Cred că toți sunt de 
acord cu această afirmație, deoarece cărțile au 
devenit inevitabile pentru omenire, făcând parte 
din viața de zi cu zi a fiecăruia. O carte este bunul 
prieten care nu te părăsește niciodată! Cărțile 
sunt pline de cunoștințe, perspective ale unei 
vieți fericite, lecții de viață, dragoste, rugăciune 
și sfaturi utile. Ele au fost aici de secole și fără 
ele, cunoștințele de astăzi despre strămoșii noștri, 
cultura și civilizațiile trecute, ar fi inexistente. 

În ziua de 23 aprilie, lumea sărbătorește Ziua 
Mondială a Cărții. Aceasta este o sărbătoare a 
autorilor, a cărților, a lecturii și, cel mai important, 
se organizează multe târguri de carte. Scopul 
principal al Zilei Mondiale a Cărții este de a 
încuraja copiii să îndrăgească cititul.

Există o mulțime de motive pentru care lectura 
este importantă. În continuare vă prezentăm 
câteva dintre acestea:

1. Vă expuneți lucrurilor noi. Prin citire, vă expuneți noilor informații, idei, modalități de 
a rezolva o problemă și metode de a atinge un obiectiv, cu ușurință. Lectura vă poate ajuta 
să descoperiți hobby‑uri noi sau să explorați lucruri despre care nu știați că vă plac. 
Explorarea pornește din lectură și înțelegere.

2. Îmbunătățește judecata. Lectura vă ajută să înțelegeți mai mult lumea, să găsiți ade‑
vărul mai ușor, să analizați în mod rațional lucrurile/situațiile. Prin citit, aflați mai multe 
despre societate și cum să vă adaptați ei.

3. Dezvoltă imaginația. Sunteți limitați de propria imaginație, iar cărțile vin în ajutor, 
spre a rezolva această problemă. Lectura lărgește orizonturile, ajută oamenii să înțeleagă ce 
e posibil și ce nu, oferind «un strop» de speranță spre bine.

4. Reduce stresul. Studiile arată că lectura reduce stresul. Participanții la acest studiu 
trebuiau să citească în tăcere, timp de câteva minute, pentru a încetini bătăile inimii și pentru 
a relaxa mușchii.

5. Îmbunătățește memoria. Cititul dezvoltă rațiunea și îmbunătățește percepția asupra 
lucrurilor. Această activitate ajută la menținerea unei memorii clare și sporește gândirea 
vigilentă.

Imaginea 1



6. Reprezintă o metodă deșteaptă de a petrece timpul liber. Cititul este distractiv! O carte 
de calitate creează bună dispoziție, și în același timp dezvoltă intelectul. Nimic nu poate 
dezvolta intelectul nostru mai mult decât o carte.

Cu toate acestea, în secolul XXI nu se citește. Tehnologia detronează cartea!”
Text adaptat de pe https://regional.md/iata‑care‑este‑rolul‑cartilor‑in‑viata‑noastra/

Textul 2
„[…] PROFESORUL: Prin urmare n‑ai vorbit cu Pascu?
ȘEFUL: Eu nu, dar nevastă‑mea i‑a dat nu știu ce, să‑i cumpere de la București, niște 

panglici, niște ace. Că…chiar îi ziceam: ce te sculași femeie cu noaptea‑n cap, să bați capul 
omului.[…]

PROFESORUL: (Preocupat, uitându‑se la ceasul din perete și pe urmă la al lui): Numai 
de n‑ar întârzia.

ȘEFUL: Dar de ce? E o chestie importantă?
PROFESORUL: Da… Vezi…
ȘEFUL: Fac prinsoare că iar e vorba de o carte.
PROFESORUL: (Ca și cum s‑ar scuza): Da…
ȘEFUL:(Dojenitor): Nu te mai lași de cărți dom’ Profesor.
PROFESORUL: E o carte mai… Cum să‑ți spun eu? mai rară, mai deosebită… O 

comandasem de mult din străinătate… încă din astă iarnă. Credeam că nu mai vine, că nu se 
mai găsește… Când ieri dimineața mi‑a venit înștiințare de la București, de la librari, că a 
sosit… Și atunci am rugat pe Pascu…

ȘEFUL: Și n‑ai avut răbdare să ți‑o aducă acasă. Veniși la gară să‑i ieși înainte.
PROFESORUL: O aștept de atâtea luni.
ȘEFUL: Patimă mare cărțile, dom’ Profesor. Da, da, patimă mare. Nu te mai saturi de 

ele. Uite, chiar azi noapte, stăteam de vorbă cu judecătorul și farmacistul. «Băiat bun 
Profesorul! zicea Lascu farmacistul, dar are un cusur; toată ziua cu nasu‑n cărți».

PROFESORUL: Exagerează.
ȘEFUL: Ba chiar așa e. Nu te vede omul la cafenea, sau la grădină, sau la bodegă… Să 

mai iei o țuiculiță. Să mai schimbi o vorbă. Să mai faci un pokeraș…
PROFRSORUL: Nu prea am timp.
ȘEFUL: Ei, bravo! îmi plăcuși. Da’ noi, cum avem?… Cum zicea și d‑ra Cucu; dacă 

într‑un târg ca al nostru, noi intelectualii…[…]
PROFESORUL: (S‑a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D‑le 

Șef! Eu cred că ceasul d‑tale stă.
ȘEFUL: Dar de ce?
PROFESORUL: La mine acum e 7 fără 14.
ȘEFUL: Zău!… (Merge spre ceas și pe urmă mișca limba cea mare a orologiului): Cum 

trece vremea domnule!
PROFESORUL: Mai e mult până vine personalul?
ȘEFUL: Mai e. Întâi trece rapidul.
PROFESORUL: Care rapid?
ȘEFUL: Automotorul.
PROFESORUL: Așa? Atunci… atunci am venit prea devreme. Mai am timp să mă duc 

pînă acasă și să mă întorc.
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ȘEFUL: Dar de ce să te duci? Mai bine stai aici să vezi cum trece rapidul, că e frumos.
PROFESORUL: Nu, nu, am treabă.
ȘEFUL: E plin de coconet și de domnișori care se duc la Sinaia să joace la ruletă.
PROFESORUL: Las’că mă întorc. ”

Mihail Sebastian, Steaua fără nume

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

1. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, 
bazându‑te pe informațiile din textul 1. 4 puncte
 A F

O carte este un prieten ce nu te părăsește niciodată.  
În 25 aprilie, lumea sărbătorește Ziua Mondială a Cărții.  
Lectura îmbunătățește judecata și dezvoltă imaginația.  
În secolul XXI nu se citește.  

2. Conform ilustrației 1 care însoțește textul 1, Târgul de Carte se organizează în luna:
a. Septembrie
b. Octombrie

c. Aprilie
d. Noiembrie

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  . 2 puncte

3. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, 
bazându‑te pe informațiile din textul 2. 4 puncte
 A F

Profesorul așteaptă o carte comandată la București.  
Farmacistul este de părere că profesorul toată ziua stă cu nasu‑n cărți.  
 Trenul rapid e plin de coconet și de domnișori care se duc la Sibiu  
să joace la ruletă.  
Profesorul merge zilnic la cafenea.  

4. Conform textului 2, când profesorul realizează că a venit prea devreme să aștepte 
trenul:

a. vrea să meargă la o cafea cu Șeful;
b. vrea să meargă la o plimbare;

c. vrea să meargă acasă, fiindcă are treabă;
d. se așează pe bancă și așteaptă.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  . 2 puncte

5. Scrie într‑un enunț motivul pentru care profesorul îl așteaptă pe Pascu la gară.
 6 puncte 
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



8

6. Notează patru termeni din textul 2 care aparțin câmpului lexico‑semantic al meseriilor. 
 4 puncte
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Scrie, în 20‑30 de cuvinte, o trăsătură a textului multimodal valorificând imaginea 1.
 6 puncte
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Imaginează‑ți că faci parte din echipa care organizează Târgul de Carte. Motivează în 
20‑30 cuvinte, dacă ai alege sau nu afișul dat (imaginea 1) pentru promovarea târgului.

 6 puncte
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

B. 
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din textul 2 al cuvântului subliniat:
 2 puncte
PERSONÁL, ‑Ă, personali, ‑e, adj., s. n. I. Adj. 1. Care aparține unei anumite persoane 

(1), privitor la o anumită persoană, care este specific, caracteristic pentru o persoană; 
individual, propriu. ◊ Legături personale = legături de prietenie. 2. (În sintagmele) Tren 
personal (și substantivat, n.) = tren de persoane (1), care circulă cu o viteză relativ mică și 
care oprește în toate stațiile. (Gram.) Pronume personal = pronume care desemnează 
diferitele persoane. (***Dicționarul explicativ al limbii române)

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Sunt corect despărțite în silabe, cuvintele din seria:
a. ra‑pidul, dom‑ni‑șo‑rii, ne‑răb‑dător
b. ra‑pi‑dul, domni‑șo‑rii, ne‑răb‑dă‑tor

c. ra‑pi‑dul, dom‑ni‑șo‑rii, ne‑răb‑dă‑tor
d. rapi‑dul, dom‑ni‑șorii, ne‑răb‑dă‑tor

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  . 2 puncte
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3. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Alege varianta în care acordul este realizat corect:
Profesorii……………..elevi învață bine, sunt fericiți.
a. ai căror
b. al căror

c. al cărui
d. ale cărui

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 4 puncte

Alege varianta în care acordul este realizat corect:
………………… cărțile sunt interesante.
a. tot
b. toți

c. toată
d. toate

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 4 puncte

Cuprinde numai conjuncții coordonatoare, seria:
a. și, iar, dacă
b. că, să, deoarece

c. sau, ori, fiindcă
d. și, sau, dar

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 4 puncte

4. Rescrie enunțul, modificând numărul substantivelor. 4 puncte
Profesorii iubesc cărțile interesante.
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Scrie valoarea morfologică/partea de vorbire, a cuvintelor indicate din secvența:
 4 puncte
Profesorul are patimă mare pentru cărți.

Cuvântul Valoare morfologică

are

mare

pentru

cărți

6. Imaginează‑ți că ești elevul/ eleva profesorului din textul 2. Scrie, un dialog de 3‑4 
replici cu acesta, în care să utilizezi un enunț interogativ și un atribut adjectival, pe care le 
vei sublinia. 8 puncte

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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7. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel. 4 puncte
Profesorul nare timp să iasă cu prieteni.
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Subiectul al II‑lea 20 de puncte

1. Motivează, în minimum 20 de cuvinte, faptul că autoeducarea prin lectură este o 
valoare universală, pornind de la secvența: Atunci când deschizi o carte, deschizi o nouă 
lume… din textul 1, valorificând și experiența personală sau de lectură. 6 puncte

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Imaginează‑ți că te cheamă Ana/Adi Ionescu, și participi la un Târg de Carte. Scrie, în 
70‑120 de cuvinte, un e‑mail adresat profesorului tău de limba română, în care să îi povestești 
despre experiența ta. În redactarea răspunsului tău trebuie: 14 puncte

– să respecți convențiile specifice unui astfel de text;
– să utilizezi o secvență narativă și una explicativă;
– să prezinți o emoție trăită la acest eveniment;
– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.
Pentru conținutul e‑mailului vei primi 10 puncte, iar pentru redactarea acestuia, 4 puncte.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă se dezvoltă subiectul propus și se 

respectă numărul minim de cuvinte indicat.
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Test 2
Subiectul I 70 de puncte

Citește cu atenție textele de mai jos.

Textul 1
„Masa în familie este un ritual valoros și extrem de sănătos. Asta susțin atât vechile 

tradiții, cât și studiile de specialitate. Beneficiile se întind de la cultivarea unor obiceiuri 
alimentare sănătoase și până la crearea unei bogate conexiuni emoționale între membrii 
familiei. Agitația vieții cotidiene pare însă că are puterea de a răpi din farmecul și beneficiile 
mâncatului împreună. Sărbătoarea de Paște sau cea de Crăciun, zilele de naștere sau alte 
motive de celebrare reușesc încă să ne aducă la masă împreună. Dar inițiativele de a ne 
aduna în jurul mesei fără vreo ocazie specială, ci doar pentru a mânca și a petrece timp 
împreună, ca familie, tind să devină din ce în ce mai rare.

Pentru că stilul actual de viață nu prea ne permite nici să luăm în calcul, ca toate mesele 
zilei să le împărțim cu familia, cina poate fi cel mai potrivit moment pentru o asemenea 
reuniune. Cina în familie poate deveni o rutină plină de afecțiune care să ne facă să ne 
simțim apreciați și în siguranță. Dacă ați învățat în copilărie că «la masă nu se vorbește», e 
momentul să vă dezvățați de asta și să abordați o altă atitudine. Pentru că nimic nu se 
compară cu o masă plină de râs și voie bună. E și un moment foarte potrivit pentru a vorbi 
fiecare despre experiențele personale de peste zi, fie ele bune sau rele. Este plăcut și gândul 
în sine că te aduni cu oameni dragi care te vor asculta și îți vor fi alături.

Iată câteva sugestii pentru a face mai ușoară conectarea în timpul mesei:
● Adunați‑vă la ora stabilită și participați cu toții, inclusiv la activitățile de pregătire a 

mâncării, de aranjare a mesei sau de spălare a vaselor;
● Pentru început, când vă așezați la masă, vorbiți pe rând pentru ca fiecare să aibă ocazia 

să spună ce are de spus și să fie ascultat;
● Introduceți regula «fără electronice în timpul mesei» atât pentru copii, cât și pentru 

adulți; e un moment în care mâncați mâncare reală, în viața reală, lângă oameni reali;
● Alegeți o dată pe săptămână o temă specială pentru felul de mâncare servit; 
Astfel în timpul cinei, ajungem să ne prețuim mai mult, să ne fim de folos reciproc, să ne 

cunoaștem mai bine și să trăim împreună momente speciale, care se întâmplă doar în inti‑
mitatea casei noastre, în pofida programului diferit pe care îl are fiecare.”

Text adaptat de pe https://www.paginadepsihologie.ro/masa‑in‑familie‑obicei‑sanatos/

Textul 2
„Era începutul verii. Familia Moromete se întorsese mai devreme de la câmp. Când 

ajunseseră acasă, Paraschiv, cel mai mare dintre copii se dăduse jos din căruță, lăsase pe alții 
să deshame* și să dea jos uneltele, iar el întinsese pe prispă* o haină veche și se culcase 
peste ea, gemând. La fel făcuse și al doilea fiu, Nilă; intrase în casă și după ce se aruncase 
într‑un pat, începuse și el să geamă de oboseală, dar mai tare ca fratele său, ca și când ar fi 
fost bolnav. Al treilea băiat, Achim, se furișase în grajdul cailor, se trântise în iesle să nu‑l 
mai găsească nimeni, iar cele două fete, Tita și Ilinca, plecaseră repede la gârlă să se scalde. 
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Rămas singur în mijlocul bătăturii*, Moromete, tatăl, trăsese căruța sub umbra mare a 
celor doi salcâmi de lângă poarta grădinii și apoi ieșise și el la drum cu țigarea în gură. Părea 
de la sine înțeles că singură mama rămânea să aibă grijă ca ziua să se sfârșească bine.[…] 
Moromete stătea și se uita peste drum, să vadă dacă s‑ar ivi cineva. Oamenii însă aveau 
treabă prin curți, nu era timpul de ieșit în drum. Din mâna lui fumul țigării se ridica drept.
[…]

— Ilie, unde s‑au dus fetele alea? Ce fac eu aici singură? 
— Niculae, unde ești, mă? Dar ceilalți unde‑s? strigă Moromote spre grădină. 
— Aicea sunt! se auzi un glas de undeva.[…]
— Ce e, mă, cu voi? întrebă Moromete, cu glasul dinainte, încet liniștit. Ba chiar blând. 

Nu vă e foame? Stați la masă! Puteți pe urmă să dormiți până poimâine dimineață.[…] 
Catrina Moromete se șterse pe frunte de sudoare și unul câte unul, copiii intrară în tinda 
casei. Se înserase bine și de pe vatră focul arunca până departe o fâșie roșie de lumină 
făcând să strălucească bătătura. 

De când ieșeau din iarnă și până aproape de Sfântul Niculaie, Moromeții mâncau în 
tindă* la o masă joasă și rotundă, așezați în jurul ei pe niște scăunele cât palma. Fără să se 
știe când, copiii se așezaseră cu vremea unul lângă altul, după fire și neam. Cei trei frați 
vitregi, Paraschiv, Nilă și Achim, stăteau spre partea dinafară a tindei, ca și când ar fi fost 
gata să se ridice de la masă și să plece afară. De cealaltă parte a mesei, lângă vatră, jumătate 
întoarsă spre străchinile* și oalele cu mâncare de pe foc, stătea întotdeauna Catrina 
Moromete, mama vitregă a celor trei frați, iar lângă ea îi avea pe ai ei, pe Niculae, pe Ilinca 
și pe Tita, copii făcuți cu Moromete. […] 

Toți ceilalți stăteau umăr lângă umăr, înghesuiți, masa fiind prea mică. Moromete n‑o 
mai schimbase de pe vremea primei lui căsătorii, deși numărul copiilor crescuse. El ședea 
bine pe pragul ușii, putea să se miște în voie și de altfel nimănui nu‑i trecuse prin cap că ar 
fi bine să se schimbe masa aceea joasă și plină de arsurile de la tigaie. Paraschiv, Nilă și 
Achim nu erau din firea lor niște copii tăcuți, moi ori lipsiți de veselie. Totuși, ca totdeauna, 
ei se așezară la masă absenți, uitându‑se în gol, oftând, parcă ar fi trebuit nu să mănânce, ci 
să ridice pietre de moară. Moromete se așeză și el pe prag, făcând în același timp câteva 
cruci repezi și închizând o clipă, evlavios*, ochii. Niculae, care nu avea scaun, se așeză 
turcește pe pământ. 

— Du‑te, mă, și ia‑ți o pernă, de câte ori să‑ți spui? Că ăștia nu sunt în stare să facă măcar 
un scaun, zise femeia, uitându‑se la cei trei care așteptau, tăcuți și plictisiți, mâncarea.”

Marin Preda, Moromeții

*a deshăma – a scoate hamul de pe cal;
*prispa, tindă – terasă îngustă la casele țărănești;
*bătătură – curte, ogradă;
*evlavios – cuvios, religios;
*strachină – vas pentru mâncare.
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A. Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu 
privire la textul dat.

1. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, 
bazându‑te pe informațiile din textul 1. 4 puncte
 A F

Masa în familie este un ritual valoros și extrem de sănătos.  
Cina în familie poate deveni o rutină plină de afecțiune.  
La cină nimeni nu vorbește.  
La masă regula este: ,,cu telefoane în timpul mesei”.  

2. Conform textului 1, oamenii se adună și iau masa împreună:
a. la micul‑dejun
b. la Sărbătoarea Paștelui și la Crăciun

c. când hrănesc animalele
d. la Advent

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  . 2 puncte

3. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, 
bazându‑te pe informațiile din textul 2. 4 puncte
 A F

Familia Moromete se întoarce târziu de la câmp.  
Familia Moromete are în total șase copii.  
Ei mănâncă în bucătărie.  
Niculae, care nu avea scaun, se așeză turcește pe pământ.  

4. Conform textului 2, cei trei fii, Paraschiv, Achim și Nilă se culcă deoarece:
a.  sunt foarte obosiți de la munca de pe 

câmp;
b. este noapte târziu;

c. îi trimite tatăl lor;
d. este programul de somn.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  . 2 puncte

5. Scrie, într‑un enunț, motivul pentru care îi strigă Ilie Moromete pe fiii săi, așa cum 
reiese din textul 2. 6 puncte

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Notează o idee principală și una secundară din primul fragment al textului 2.
 4 puncte
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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7. Precizează, în 20 – 30 de cuvinte, o asemănare și o deosebire între textul 1 și textul 2.
 6 puncte

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Imaginează‑ți că ești prieten/prietenă cu familia Moromete și ești invitat la cină. Moti‑
vează, în cel puțin 20 de cuvinte, dacă ai alege sau nu să mergi, valorificând informațiile din 
textul 2. 6 puncte                                    

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

B. 
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul cuvântului subliniat din textul 2.

2 puncte
VITRÉG, ‑Ă, vitregi, ‑ge, adj. 1. (Despre copii sau părinți, determinând natura rudeniei 

lor reciproce) Care nu este rudă de sânge, care a devenit rudă printr‑o nouă căsătorie a unuia 
dintre părinți. 2. Fig. Dușman, ostil, vrăjmaș; defavorabil, potrivnic. ♦ Presărat cu obstacole. 
– Lat. vitricus. (***Dicționarul explicativ al limbii române)

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Sinonimele adjectivelor țărănesc și obosiți sunt:
a. modern și odihniți
b. rustic și osteniți

c. modern și munciți
d. înflorat și harnici

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  . 2 puncte

3. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Alege varianta în care acordul este realizat corect:
Cei trei fii ………… lui Moromete
a. a b. ai c. ale d. al

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 4 puncte
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Varianta în care numărul de litere nu este identic cu numărul de sunete este:
a. Achim, Nilă
b. Tita, Ilinca

c. Achim, Paraschiv
d. Paraschiv, Nicolae

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 4 puncte

Alege varianta în care acordul este realizat corect:
……… lui Moromete sunt harnici.
a. fi
b. fii

c. fiul
d. fiii

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 4 puncte

4. Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul ,,voi” să aibă valori morfologice diferite, 
precizează valoarea pe care o are în fiecare enunț. 4 puncte

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Scrie funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: 4 puncte
Moromete se așeză și el pe prag, făcând în același timp câteva cruci repezi.

Cuvântul Funcția sintactică

Moromete

se așeză

pe prag

câteva

6. Imaginează‑ți că ești prieten/prietenă cu familia Moromete. Scrie două sfaturi pe care 
le‑ai da familiei Ilie și Catrina Moromete, utilizând un substantiv propriu în cazul vocativ și 
un adjectiv propriu‑zis, pe care le vei sublinia. 8 puncte

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel. 4 puncte
Toți copii stăteau îngesuiți l‑a masa care iera prea mică.
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Subiectul al II‑lea 20 de puncte

1. Motivează, în cel puțin 20 de cuvinte, faptul că cina în familie are un rol foarte 
important, pornind de la secvența: Astfel în timpul cinei, ajungem să ne prețuim mai mult, 
să ne fim de folos reciproc, să ne cunoaștem mai bine și să trăim împreună momente 
speciale, din textul 1, valorificând și experiența personală sau de lectură. 6 puncte

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Scrie, în 70 – 120 de cuvinte, rezumatul textului 2. 14 puncte
În redactarea răspunsului tău, trebuie:
‒ să formulezi ideile principale și ideile secundare, dovedind înțelegerea textului;
‒ să prezinți evenimentele în succesiune logică;
‒ să respecți regulile de alcătuire a unui rezumat;
‒ să te încadrezi în numărul de cuvinte indicat.
Pentru conținutul rezumatului vei primi 10 puncte, iar pentru redactarea acestuia, 4 puncte.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă se dezvoltă subiectul propus și se 

respectă numărul minim de cuvinte indicat.
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Răspunsuri și sugestii de rezolvare
Test 1
A.
1. A, F, A, A
2. d.
3. F, A, F, F, 
4. c.
5.  Exemplu de răspuns: Motivul pentru care profesorul se duce să‑l aștepte pe Pascu la gară, 

este nerăbdarea cu care așteaptă să primească această carte, comandată de mult timp.
6. librar, judecător, farmacist, profesor.
7.  Exemplu de răspuns: Textul multimodal îmbină scrisul cu imaginea, transmițând infor‑

mații prin coduri diferite. În afișul dat se regăsesc imaginile mai multor cărți, care sunt 
ilustrative pentru tema acestuia. Informațiile completează ilustrația, oferind date concrete 
despre Târgul de Carte.

8.  Exemplu de răspuns: Da, eu aș alege acest afiș pentru promovarea unui târg de carte, 
deoarece redă informații clare despre organizarea evenimentului. Imaginile cărților sunt 
sugestive pentru acest eveniment, făcând afișul interesant și captivant.

B.
1.  2. (În sintagmele) Tren personal (și substantivat, n.) = tren de persoane (1), care circulă 

cu o viteză relativ mică și care oprește în toate stațiile 
2. c.
3. a, d, d
4. Profesorul iubește cartea interesantă.
5.  are = verb predicativ, mare = adjectiv propriu‑zis, pentru = prepoziție simplă, cărți = 

substantiv comun
6.  — Bună ziua, domnule profesor! Care a fost ultima carte pe care ați citit‑o? 

— Bună ziua! Ultima carte citită a fost foarte interesantă! Se numește Minunea și am 
rămas impresionat de personajul principal. 
— Ce v‑ați propus să citiți în viitorul apropiat? 
— Orice carte nouă, care apare la librărie.

7. Profesorul n‑are timp să iasă cu prietenii.

Test 2 
A.
1. A, A ,F, F
2. b.
3. F, A, F, A
4. a.
5.  Exemplu de răspuns: Ilie Moromete îi strigă pe fiii lui, ca să vină să mănânce.
6.  Idee principală: Familia Moromete vine de la munca de pe câmp. 
    Idee secundară: Băieții se culcă pe unde apucă, fiind foarte obosiți.
7.  Exemplu de răspuns: Asemănarea o constituie tema comună a celor două texte, care este 

masa în familie. Deosebirea: primul text este unul nonliterar, scris cu scop informativ, iar 
al doilea text este literar, scris cu scopul de a emoționa cititorul.
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8.  Exemplu de răspuns: Eu nu aș merge la cină, deoarece familia Moromete nu are scaune 
suficiente nici pentru copii. Niculae stă pe jos când mănâncă, iar masa este prea mică.

B.
1.  1. (Despre copii sau părinți, determinând natura rudeniei lor reciproce) Care nu este rudă 

de sânge, care a devenit rudă printr‑o nouă căsătorie a unuia dintre părinți.
2. b.
3. b, c, d,
4. voi – verb auxiliar, Voi lua cina la restaurant.
          – pronume personal, Voi mergeți la restaurant?
5.  Moromete = subiect, se așeză = predicat verbal, pe prag = complement circumstanțial de 

loc, câteva = atribut adjectival
6.  Exemplu de răspuns: Ilie, fă un scaun și pentru Niculae! Fă unul mai mare ca să‑l poată 

folosi mai mult timp!
7. Toți copiii stăteau înghesuiți la masa care era prea mică.

Test 3 
A.
1. F, A, A, F
2. c.
3. F, A, F, F
4. b.
5.  Exemplu de răspuns: Personificarea ,,tremură de frig gorunul” evidențiază faptul că și 

copacii suferă din cauza gerului și a zăpezii, asemenea oamenilor care au această stare 
cauzată de frig. 

6. nevăzute, desfrunzit
7.  Exemplu de răspuns: Asemănarea o constituie tema comună a celor două texte, care este 

fulgul de zăpadă. Deosebirea: primul text este unul nonliterar și oferă informații stiințifice 
despre fulgi, cu scopul de a informa cititorul, iar al doilea text este literar, liric și are scopul 
de a sensibiliza cititorul, cu privire la povestea tristă a fulgilor care au o viață scurtă.

8.  Exemplu de răspuns: Da, mi‑ar plăcea să aflu alte lucruri noi despre fulgi, deoarece 
informațiile din textul 1 sunt foarte interesante și aș avea următoarea curiozitate: care a 
fost dimensiunea celui mai mare fulg care a căzut vreodată și unde a căzut acesta. Consider 
că răspunsurile la aceste întrebări le‑aș putea afla de la profesorul de fizică din California 
Institute of Technology Kenneth Libbrecht.

B.
1. 7. (Îs) ~ta cerului sau ~ cerească Cer2.
2. b.
3. c, c, d,
4. A căzut și‑ntâiul fulg
5.  am întors = predicat verbal, înduioșat = complement circumstanțial de mod, trista = 

atribut adjectival, poveste = complement direct.
6.  Salut, prietene! Azi, am participat la o activitate unde am trăit o experiență deosebită, am 

văzut cum se formează fulgii de zăpadă. Fiecare este unic, nu am văzut doi la fel. La 
microscop, sunt uimitori!

7. Ce argumente pot fi invocate pentru a susține această teorie?


