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ARGUMENT 

 

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

minorități, 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 patru părți, după cum urmează: Prieteni, colegi, profesori; 

Familia; Timpul liber; Valorile mele, valorile celorlalți - 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, am conceput câte o fișă depre interculturalitate și 

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 

 Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I (30 de puncte) 

Citește cu atenție textul de mai jos.  

Lunar, Elveția exportă milioane de tone de ciocolată în toată lumea, iar prima tabletă a fost 

făcută acum 200 de ani. De atunci, ciocolata elvețiană a ajuns faimoasă în toată lumea. 

Roxana Hulpe și Ioan Bucşa au gustat din sutele de feluri de praline fabricate în cea mai 

veche fabrică de ciocolată din țara cantoanelor. (...) Au fost în micuţa localitate Broc, din regiunea 

Gruyere.  

Roxana Hulpe: „Este absolut fantastic să vezi cum ciocolata curge în valuri aici şi această 

parte e doar o bucăţică din ceea ce înseamnă fabrica de ciocolată.” 

Procesul este îndelungat şi strict. Ciocolata se amestecă încet cu nuci, apoi ia forma unor 

râuri dulci care, cu ajutorul unui aparat, sunt aduse la o temperatură scăzută şi tăiate bucăţi. Direct 

de pe bandă, pralinele sunt îmbrăcate în ciocolată albă, neagră, cu lapte, caramel sau cremă de 

ciocolată. (...) Fabrica, dincolo de încăperile de producţie de unde ies anual 15.000 de tone de 

ciocolată, este şi în top 3 al celor mai populare muzee din ţară cu peste 400.000 de turişti pe an. Are 

şi un cinematograf, un magazin cu sute de sortimente de ciocolată, şi o bucătărie ultra perfomantă 

unde ciocolatierii chefi fac demonstraţii culinare împreună cu turiştii. 

Cum reușește Elveția să producă cea mai bună ciocolată din lume. Secretele din fabrici, 

https://stirileprotv.ro 

 

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

dat. 

1. Fabrica de ciocolată din localitatea Broc, din regiunea Gruyere produce anual:  4 puncte 

a. milioane de tone de ciocolată.  

b. sute de mii de tone de ciocolată.  

c. zeci de mii de tone de ciocolată.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este   . 

 

 

 

 

https://stirileprotv.ro/
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2. Prima tabletă de ciocolată elvețiană a fost făcută în urmă cu:     4 puncte 

a) 200 de secole.    

b) 20 de secole.   

c) 2 secole. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este   . 

3. Pralinele se fabrică dintr-un amestec de:       4 puncte 

a) ciocolată.   

b) ciocolată cu nuci.    

c) ciocolată albă, neagră, cu lapte, caramel sau cremă de ciocolată. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este   . 

4. Fabrica de ciocolată vizitată de cei doi jurnaliști are:     4 puncte 

a) un muzeu și un cinematograf.      

b) un cinematograf și o bucătărie.   

c) un cinematograf, un magazin și o bucătărie. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este   . 

5. Rescrie secvența Procesul este îndelungat și strict, modificând numărul substantivului. 5 puncte 

 

6. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te 

pe informațiile din text.    9 puncte 

În enunțul „Elveția exportă milioane de tone de ciocolată în toată lumea”:  

Enunțul Adevărat Fals 

verbul este la timpul perfect compus.   

există cinci substantive de gen feminin.   

atributele și complementele sunt în cazul acuzativ.    
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Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

Citește cu atenție textul de mai jos.  

 - Vă prezint o sală deosebit de importantă, strigă Willy Wonka, scoțând din buzunar un 

mănunchi de chei și alegând una ca să descuie ușa. Iată centrul întregii fabrici și inima afacerii 

mele! Și să vedeți cât este de frumoasă! Eu țin foarte mult la aspectul sălilor mele.  

 Domnul Wonka deschise ușa, iar cei cinci copii și nouă adulți intrară și – oh! Ce priveliște li 

se înfățișă!  

 Se aflau pe creasta unui deal, de unde puteau vedea o vale minunat de frumoasă, străbătută 

de un râu de culoare maronie. De o parte și de alta, pajiști verzi.  

Mai mult, pe la jumătatea cursului se putea vedea o cascadă impresionantă – o stâncă înaltă, 

din vârful căreia râul curgea învolburat într-o perdea solidă, pentru ca apoi să se prăbușească 

zgomotos într-un vârtej clocotit de spumă. (...)  

- Cea mai importantă este cascada, continuă domnul Wonka, pentru că acolo ciocolata se 

amestecă. Se bate și se decantează, devine pufoasă și spumoasă. Nu mai există nicio fabrică în 

lumea asta care să bată ciocolata într-o cascadă! Dar numai așa iese perfectă, numai așa!  

Roald Dahl, Sala cu ciocolată, în Charlie și fabrica de ciocolată 

 

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

dat. 

1. Precizează, într-un enunț, numărul de persoane care intră în sala cu ciocolată.   6 puncte 

 

2. Menționează, într-un enunț, două moduri de expunere identificate în fragmentul de text. 6 puncte 

 

3. Formulează două idei principale/ secundare pe baza textului dat.    6 puncte 

 

 

4. De ce cascada este considerată de către Willy Wonka cea mai importantă parte din sala cu 

ciocolată? Formulează răspunsul într-un enunț, valorificând textul dat.   12 puncte 

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

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

................................................................................................................................................................  
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Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

Scrie o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută într-o 

fabrică de ciocolată. 

În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 

 precizarea a două elemente ale contextului spațio-temporal;  

 relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor;  

 adecvarea conținutului la cerința tipului de text și la cerința formulată;  

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.  

Pentru conținutul compunerii vei primi 20 de puncte, iar pentru redactarea ei, 10 puncte.  

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

cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul-suport de la Subiectul I este preluat din Cum reușește Elveția să producă cea mai bună ciocolată din lume. Secretele din fabrici, 

https://stirileprotv.ro/stiri/international/cum-reuseste-elvetia-sa-produca-cea-mai-buna-ciocolata-din-lume-secretele-din-fabrici.html. Textul-suport de 

la Subiectul al II-lea a fost preluat din Roald Dahl, Charlie și fabrica de ciocolată, traducere din limba engleză de Christina Anghelina, București, 

Editura Arthur, 2012, pp. 85-88. Au fost operate adaptări fonetice adecvate particularităților elevilor.  
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TEST INIŢIAL 2 

 

 Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I (30 de puncte) 

Citește cu atenție textul de mai jos.  

 Ei bine, domnul Wormwood îşi întreţinea claia de păr negru şi des -  sau aşa voia el să 

creadă -  aplicând dimineaţa o mare cantitate dintr-o loțiune LOŢIUNE TONICĂ PENTRU PĂR 

CU ULEI DE VIOLETE. (...) 

 În dimineaţa cu pricina, încuiată în baie, Matilda deşurubă1 capacul ULEIULUI DE 

VIOLETE şi deşertă2 în chiuvetă trei sferturi de sticlă. Umplu apoi flaconul cu VOPSEA DE PĂR 

BLOND-PLATINAT EXTRA PUTERNICĂ din sticla maică-sii. (...) Aşeză la loc sticluţa pe raftul 

ei şi puse flaconul maică-sii în dulăpior. Lucrurile mergeau cum nu se poate mai bine. (...) 

 Ca de fiecare dată, domnul Wormwood îşi făcu apariţia în sufragerie, cu mare tam-tam. (...) 

 Și de această dată apăru zgomotos ca de obicei, îl plesni pe fiu-său peste umăr şi strigă: 

 - Fiule, tatăl tău simte că-1 aşteaptă o nouă zi în care se va umple de bani! Am câteva 

frumuseți de maşini pe care am de gând să le bag pe gâtul unor proşti. Unde e micul dejun?  

 - Acum ți-l aduc, iubire, strigă doamna Wormwood din bucătărie.  

 Matilda nu-şi ridica ochii din farfurie. (...) Băiatul se uita afară, pe geam, înfulecându-şi 

pâinea cu unt de arahide și gem de căpşuni.  

 Tatăl tocmai dădea roată să se aşeze în capul mesei, când mama apăru din bucătărie, cu o 

farfurie plină ochi cu ouă, cârnaţi, şuncă şi roşii. Ridică privirea. Îşi văzu bărbatul. Se opri, 

încremenită, în loc. Apoi scoase un ţipăt care păru s-o ridice cu totul în aer şi scăpă farfuria, care se 

făcu ţăndări pe podea. Toată lumea tresări speriată, inclusiv domnul Wormwood.  

- Ce-i cu tine, femeie? urlă el. Uite ce mizerie ai făcut pe covor! 

Roald Dahl, Matilda 

 

a deșuruba = a scoate prin învârtire din locul de înșurubare.  

a deșerta = a goli de conținut 
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1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.  12 puncte 

 Membrii familiei Wormwood sunt în număr de  

 a) trei.  

 b) cinci.  

 c) patru. 

 Matilda așază loțiunea tatălui  

 a) pe raft.  

 b) în dulăpior.  

 c) pe chiuvetă. 

 Familia Wormwood se pregătește să servească 

 a) cina.  

 b) micul dejun.  

 c) prânzul. 

 Mama îi pregătește tatălui 

 a) ouă, pâine cu unt de arahide, cârnați și șuncă.  

 b) pâine cu gem de căpșuni, cârnaţi, şuncă şi roşii.  

 c) ouă, cârnaţi, şuncă şi roşii. 

2. Transcrie, din fragmentul dat,        6 puncte 

a) un indice spațial  

b) un indice temporal  

3. Menționează, într-un enunț, două moduri de expunere identificate în fragmentul de text. 6 puncte 

 

4. De ce doamna Wormwood țipă și scapă farfuria din mână în momentul în care îl vede pe soțul ei? 

Formulează răspunsul într-un enunț, valorificând textul dat.    6 puncte 

 

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

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

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

 

 

 

 



Caiet auxiliar. Limba şi literatura română pentru minoritatea maghiară, clasa a VI-a 

 

12 
 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

Citește cu atenție textul de mai jos.  

 Toporașii (Viola odorata) sau violetele sunt flori erbacee care înfloresc primăvara devreme. 

Cresc în mod spontan în livezi, poieni sau la marginea pădurii. (...) 

 Fiind o plantă rezistentă, nu necesită îngrijiri speciale, doar un sol afânat. Rădăcina este 

firoasă, din care se dezvoltă stoloni care dau naștere la floricelele mici. Frunzele sunt ovale, iar 

florile au o tulpiniță firavă, ce nu depășește 5 cm în înălțime. Petalele sale delicate au nuanțe de 

mov, lila sau chiar albe și sunt foarte parfumate. Nu necesită îngrijire specială în timpul iernii, 

planta fiind rezistentă la îngheț. (...) 

 Datorită proprietăților speciale, frunzele și florile se folosesc în industria farmaceutică și în 

cea a parfumurilor. Sunt țări în care se cultivă pe suprafețe mari în acest scop. Ca floare decorativă 

de grădină, se poate cultiva cu succes pentru a aduce un plus de farmec datorită culorii petalelor 

florii. 

            Curiozități 

 În Grecia antică se credea că toporașul este floarea Afroditei, zeița iubirii. Fetele își făceau 

cununi din toporași, ca sa aibă noroc în dragoste. Toporașii au fost utilizați, încă din vechime în 

tratamente naturiste, dar și în zilele de astăzi în industria parfumurilor. 

 Toporașul, în funcție de regiune, are mai multe denumiri: violeta, tămâioară, trei-frați-pătați 

etc. 

https://www.renovat.ro/toporasii-violetele-micsunelele-pete-de-culoare-in-gradina-p-1081/ 

 

1. Transcrie, din textul dat, două cuvinte al căror număr de litere este mai mare decât numărul de 

sunete. 4 puncte 

                  

2. Precizează în căsuțe numărul de silabe al următoarelor cuvinte: 6 puncte 

înfloresc                         rezistentă                      dezvoltă  

tratamente                      industria                      livezi  

3. Identifică, în ultimul paragraf, câte un cuvânt: 6 puncte 

a) monosilabic          

b) bisilabic                

c) trisilabic                

 

https://www.renovat.ro/toporasii-violetele-micsunelele-pete-de-culoare-in-gradina-p-1081/
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4. Scrie antonimele cuvintelor: 4 puncte 

devreme  ≠    .............................................                            noroc  ≠   ................................................. 

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te 

pe informațiile din text.  10 puncte 

În enunțul „Fetele își făceau cununi din toporași, ca să aibă noroc în dragoste”: 

Enunțul Adevărat Fals 

este un subiect exprimat prin substantiv comun    

există trei substantive de gen feminin.   

verbul subliniat este la timpul prezent.    

al treilea substantiv are funcția sintactică de atribut.   

este articulat cu articol hotărât al doilea substantiv.   

 

Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

Scrie o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinți o farsă pe care ai făcut-o cuiva. 

În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 

 precizarea a două elemente ale contextului spațio-temporal;  

 relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor;  

 adecvarea conținutului la cerința tipului de text și la cerința formulată;  

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.  

Pentru conținutul compunerii vei primi 20 de puncte, iar pentru redactarea ei, 10 puncte.  

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

cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Textul-suport de la Subiectul I a fost preluat din Roald Dahl, Matilda, traducere din limba engleză de Christina Anghelina, București, Editura Arthur, 

2012, pp. 64-67. Au fost operate adaptări fonetice adecvate particularităților elevilor. Textul-suport de la Subiectul al II-lea este preluat din Toporașii-

violetele sau micșunelele-pete de culoare în grădina din fața casei;https://www.renovat.ro/toporasii-violetele-micsunelele-pete-de-culoare-in-gradina-

p-1081/ 
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I. PRIETENI, COLEGI, PROFESORI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURĂ 

 Narativul literar (discurs narativ) 

Autor, narator, personaj, acțiune 

Narațiunea la persoana I 

Narațiunea la persoana a III-a 

Indici spațio-temporali: unde și când se desfășoară acțiunea 

Figuri de stil: comparația, personificarea, enumerația, repetiția 

 

COMUNICARE ORALĂ/ REDACTARE  

 Roluri în comunicare: observator  

Observatorul în comunicare 

 Contextul de comunicare  

Locul și momentul interacțiunii, relația dintre interlocutori, identitatea interlocutorilor, cunoștințele 

comune legate de tema discuției 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII 

 Nivelul fonetic  

Despărțirea cuvintelor în silabe – reguli de bază (fără excepții) 

Pronunțarea/ scrierea corectă a cuvintelor care conțin diftong, triftong, hiat 

Omografe. Omofone. Omonime 

 Nivelul semantico-lexical  

Vocabularul limbii române 

Compunerea 

Sensul propriu și sensul figurat 

 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE 

Valori promovate în arta românească, în arta din cultura maternă și în arta din cultura universală 

Portofoliul 
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1. Autor, narator, personaj, acţiune 

 Citește cu atenție textul de mai jos. 

 - Ellen, hai să ne-ntrecem pân' la colţ! 

 Annemarie îşi aranjă mai bine în spate rucsacul voluminos, ca să echilibreze balansul 

manualelor. 

 - Eşti gata? zise ea privindu-şi prietena. 

 - Nu, răspunse Ellen râzând. Ştii că n-am cum să câştig, am picioare mai scurte. Nu putem 

merge pur şi simplu, ca nişte oameni civilizaţi? 

 Ellen era o fetiţă de zece ani, scundă şi durdulie, spre deosebire de înăltuţa şi supla 

Annemarie. 

- Trebuie să ne antrenăm pentru întrecerea de vineri - săptămâna asta sigur câştig cursa feminină. 

Data trecută am ieşit a doua, iar de atunci m-am antrenat în fiecare zi. Haide, Ellen, stărui 

Annemarie, măsurând distanţa până la următorul colţ al străzii din Copenhaga. Te rog! 

 Ellen şovăi, dădu din cap şi îşi puse şi ea rucsacul pe umeri. 

 - Of, fie. Gata. 

- Start! strigă Annemarie. 

 Cele două fete începură să alerge de-a lungul trotuarului. Părul blond-argintiu al lui 

Annemarie flutura în urma ei, în timp ce lui Ellen îi săltau pe umeri cozile brune.  

- Aşteptaţi-mă şi pe mine! strigă micuţa Kirsti, rămasă în urmă.  

 Însă cele două fete mai mari nu o băgară în seamă.  

 Annemarie a depăşit-o imediat pe Ellen, deşi i se dezlegase şiretul de la un pantof  în timp ce 

alerga pe strada Osterbrogade, pe lângă magazinaşele şi cafenelele din cartierul în care locuia, situat în 

partea de nord-est a Copenhagăi. A trecut râzând pe lângă o bătrână doamnă îmbrăcată în negru, care 

ducea o plasă de cumpărături. O altă doamnă, mai tânără, care plimba un copil în cărucior, s-a dat la o 

parte ca să-i facă loc. Colţul era chiar în faţă.  

 Annemarie ridică privirea, gâfâind, imediat ce ajunse la colţ. Se opri din râs. Inima parcă încetase 

să-i bată.  

 -Halte1! ordonă soldatul pe un ton aspru. Pe cât era de familiar acest cuvânt german, pe atât era de 

înfricoşător. Annemarie îl auzise de nenumărate ori până atunci, dar niciodată nu-i mai fusese adresat ei în 

mod direct.  

 În spatele ei, Ellen încetini şi se opri. Rămasă mult în urmă, Kirsti înainta cu greu, îmbufnată că nu 

o aşteptaseră şi pe ea.  

 Annemarie se uită în sus. Erau doi. Asta însemna două căşti, două perechi de ochi reci care o 

priveau cu duritate şi patru bocanci înalţi şi bine lustruiţi, înfipţi în trotuar, şi care îi blocau drumul spre 

casă.  
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 Și mai însemna două arme, pe care soldaţii le ţineau strâns. Întâi se uită la arme. Apoi, într-un 

final, se uită la chipul soldatului care îi ordonase să se oprească.  

 - De ce alergi? întrebă vocea aspră.  

 Daneza lui scârţâia. „Trei ani", gândi Annemarie cu dispreţ. „De trei ani sunt la noi în ţară şi încă 

nu ne vorbesc limba."  

- Mă luasem la întrecere cu prietena mea, răspunse ea politicos. În fiecare vineri, la noi în şcoală, se 

organizează concursuri şi vreau să mă prezint bine, aşa că...  

Lois Lowry, Numără  stelele 

Halte1 - „Stai!” în limba germană  

Lectură 

1. Încercuiește A pentru adevărat sau F pentru fals. Corectează afirmațiile care nu corespund 

textului. 

A/ F Țara în care se desfășoară acțiunea este Danemarca.  

 

 

A/ F Ellen și Annemarie se îndreaptă spre casă, de la școală. 

 

 

A/ F   Cele două fete se pregătesc pentru un concurs care se va desfășura vineri, pe stadion. 

 

 

A/ F Ellen aleargă mai repede decât Annemarie. 

 

 

A/ F   Kirsti, fetița mai mare, e supărată că cele două fete nu o așteaptă. 

 

 

A/ F La colțul străzii, fetele sunt oprite de soldați străini înarmați. 
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2. Completează spațiile libere: 

a. Autorul textului dat se numește .................................................................... . 

b. Un indice spațial al acțiunii este ................................................................... . 

c. Un indice temporal al acțiunii este ................................................................ . 

d. Personajele feminine ale acțiunii sunt ...................................................................................... . 

e. Naratorul relatează întâmplările la persoana ............, iar o marcă a naratorului în text poate fi 

cuvântul ................................................ . 

3. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare sensului din coloana B.  

A B 

1. balans a. care are forme pline și rotunjite; dolofan; grăsulean; rotofei 

2. durdulie b. a ruga insistent și în mod repetat pe cineva; a insista. 

3. suplă c. mișcare de legănare (sau oscilatorie) a unui obiect 

4. a stărui 

5. a gâfâi 

6. dispreț 

d. desconsiderare a unei persoane sau a unui lucru 

e. subțiratic, subțire, zvelt 

f. a respira cu zgomot, des și greu 

 

Tabel pentru răspuns:  

 1 2 3 4 5 6 

Litera corespunzătoare 

pentru răspunsul corect 
    

  

 

4. Ordonează cuvintele pentru a obține comparații! 

a. Broaștele, o, orchestră, ca, cântă 

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

b. Soarele, foc, ca, roșu, e, de, o, minge 

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

c. Bunicul, omătul, ca, părul, are, alb 

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

5. Construiește câte o comparație cu ajutorul cuvintelor de mai jos. 

a. Oceanul ........................................................ 

b. Mama ........................................................... 

c. Prietenie ....................................................... 
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 Comunicare orală  

1 Ești prietenul/ prietena Annemariei. Ai trecut pe la colțul străzii, unde ai auzit dialogul dintre 

aceasta și soldat. Speriată de prezența soldaților, Annemarie nu-și mai găsește cuvintele: „În fiecare 

vineri, la noi în şcoală, se organizează concursuri şi vreau să mă prezint bine, aşa că...”. Ce i-ai spune 

soldatului în apărarea prietenei tale?  

Colegii de clasă vor fi observatorii schimbului de replici și vor completa FIȘA DE OBSERVARE:  

 
Annemarie Sodatul 

Prietenul/ Prietena 

Annemariei 

 Foarte bine/ 

Bine 

Mai 

exersează 

Foarte bine/ 

Bine 

Mai 

exersează 

Foarte bine/ 

Bine 

Mai 

exersează 

Conținut:  

coerența explicațiilor; 

logica succesiunii 

replicilor 

      

Corectitudinea 

exprimării orale: 

pronunție; morfologie și 

sintaxă 

      

Elemente nonverbale: 

gestica, mimica, poziția 

corpului, ținuta 

      

Elemente paraverbale: 

intonație, ton, ritm, 

pauze 

      

 

 Redactare 

Scrie, în 100-150 de cuvinte, o continuare a întâmplării din textul dat. În compunerea ta vei integra 

și un scurt dialog.  
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Sunetul. Litera. Diftong, triftong, hiat 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

 Copenhaga este vibrantă, plină de culoare și viață, cu parcuri, peisaje și atracții turistice 

inedite, dar mai ales cu o atmosferă încântătoare. Capitala Danemarcei  este complexă, o metropolă1 

cu străzi late și clădiri futuriste2, dar totodată un oraș cochet, cu străzi înguste și clădiri istorice. (...) 

 Orașul poate fi descoperit la pas, cele mai importante obiective turistice fiind amplasate în 

zona centrală. O alternativă la plimbarea pe jos este bicicleta, Copenhaga fiind considerat cel mai 

bike-friendly oraș din lume. Aici 45% dintre locuitori se deplasează cu bicicleta, acest stil de viață 

fiind încurajat prin multitudinea de piste de biciclete, costurile reduse, distanțele scurte și rapiditatea 

în deplasare dar și de gândirea eco-friendly și orientarea către sănătate.  

 Am descoperit principalele atracții ale orașului pe jos, pornind de la Gara Centrală, în 

căutarea celor mai frumoase locuri din Copenhaga. (...) Portul este cea mai animată zonă din 

Copenhaga, dar și cea mai fotogenică parte a orașului. Casele colorate perfect aliniate de-a lungul 

canalului, bărcile ancorate și multitudinea de terase ilustrează imaginea emblematică a Copenhagăi. 

Chiar aici, la casele 67 și 18 a locuit H.C. Andersen. (...) 

 Dacă ajungi în Copenhaga, nu trebuie să ratezi o plimbare pe canal cu barca hop-on, hop-off, 

schimbul Gărzii Regale, o plimbare cu bicicleta, o cafea la una din terasele din Nyhavn, drumul 

peste podul Oresund și masa la un restaurant cu stele Michelin! (...) 

 Danemarca este considerată ca fiind țara cu cei mai fericiți oameni din lume, iar o vizită în 

minunata Copenhaga te va ajuta să descoperi și tu secretul fericirii lor. 

www.zilesinopti.ro/articole/23795/jurnal-de-calatorie-copenhaga-capitala-fericirii-de-alexandra-

cristian 

metropolă1 = oraș mare 

futuriste2 = care surprind noutatea, evoluția 

 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Reamintește-ți alfabetul limbii române, apoi ordonează alfabetic următoarele cuvinte: parcuri, 

metropolă, bicicletă, oraș, canal, străzi. 

 

 

 

 

 

http://www.zilesinopti.ro/articole/23795/jurnal-de-calatorie-copenhaga-capitala-fericirii-de-alexandra-cristian
http://www.zilesinopti.ro/articole/23795/jurnal-de-calatorie-copenhaga-capitala-fericirii-de-alexandra-cristian
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2. Indică sunetele din care sunt alcătuite cuvintele extrase din textul de mai sus, notând V pentru 

vocale, C pentru consoane și S pentru semivocale. 

C U L O A R E 

       

 

3. Alcătuiește o propoziție din cinci cuvinte în care fiecare cuvânt să înceapă cu aceeași consoană. 

 

4. Precizează câte sunete și câte litere au cuvintele da mai jos. 

                    sunete                                 sunete                                sunete                            sunete 

bicicleta                             cochet                            ajungi                               aici 

                    litere                                    litere                      litere                               litere 

 

5.Transcrie din primul paragraf al textului dat un cuvânt care conține diftong și unul care conține 

vocale în hiat. 

 

 

 

6. Bifează varianta corectă! 

a) Seria de cuvinte care conțin numai vocale în hiat este: 

 viață, peisaje, obiective; 

 peisaje, locuitori, aliniate; 

 restaurant, căutarea, cafea. 

b) Seria de cuvinte care conțin diftong este: 

 rapiditatea, oameni, fiind;                  

 ilustrează, imaginea, aliniate;                

 viață, culoare, trebuie. 

7. În secvența Portul este cea mai animată  zonă din Copenhaga, dar și cea mai fotogenică parte a 

orașului. există: 

a. cinci cuvinte care conțin diftong; 

b. patru cuvinte care conțin diftong; 

c. trei cuvinte care conțin diftong. 

8. Încercuiește diftongii (cu verde) și  triftongii (cu albastru) din propoziția de mai jos. 

Copiii nu puteau să atingă leoaicele prin geamul cu perdea. 

C A F E A  L I N I A T E 
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Alcătuiește o propoziție de patru cuvinte în care fiecare cuvânt să înceapă cu aceeași vocală, „e”. 

 

10. Dă exemple de  câte trei cuvinte care să conțină: 

 

   hiat                                             diftong                                            triftong 

 

 

11. Identifică seria de cuvinte în care numărul de litere este mai mare decât numărul de sunete. 

a. istorice, fotogenică; 

b. cochet, schimbul; 

c. centrală, bărcile. 

12. Colorează figurile geometrice care conțin diftongi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ceapă 

muzeu ciupercă 

gheață 
geam 

 

iepure 
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2. Narativul literar 

 Citește cu atenție textul de mai jos.  

 La școală am luat note bune. Damigeană m-a examinat, odată, aproape o jumătate de oră, 

despre romanticii francezi și mi-a pus nota 10. Numai eu și cu Păleață avem 10 la limba franceză. 

 Basu, de câtva timp, şi-a luat lumea în cap. Se ceartă întruna cu colegii și îi bate. De la unii 

s-a împrumutat cu parale și nu mai vrea să le dea înapoi. Niciunul nu îndrăznește să-l reclame la 

Direcție, de frica bătăii. (...) 

 Şeful clasei, Păleață, vine într-o zi la şcoală cu capul gol. Şi era o vreme câinoasă afară. (...)

 Când ieşim de la școală, îl iau de mână și, intrând într-o ceaprăzărie, îi cumpăr o șapcă nou-

nouță. (...) 

 Cu Șoimaru m-am împrietenit bine. E delicat și simțitor ca o fată. Îl simpatizez foarte mult. 

Doar un singur lucru nu-mi place la el: întotdeauna când vorbeşte cu mine, îmi spune 

dumneavoastră. 

  Până acum, a venit de câteva ori la mine și am jucat şah. Când jucăm, toți ai casei se strâng 

în jurul nostru și urmăresc partida. M-aş duce și eu să-i întorc vizita, dar el șade la internatul 

profesorului Pleşea, sau la Leagăn, cum spun băieții, și n-are unde să mă primească.  

 De asemenea, m-am împrietenit şi cu Tarzan, băiatul primarului, care-i o fire deschisă și 

entuziastă. Niculescu, sau Esculap, cum l-au poreclit băieții pe colegul meu de bancă, din cauza 

emblemei bătute pe obloanele farmaciei tatălui său, e cam posac și de aceea relațiile noastre sunt 

destul de reci. E foarte tare la științele naturale și are cel mai frumos ierbar. Pupăză, ori de câte ori 

ne explică, îl ia ca asistent, ceea ce, oricum, e o cinste. Îmi spune că vrea să se facă farmacist, ca 

părinții lui. (Și mama lui e tot farmacistă.)  

 Avem în clasă un desenator de talent, pe Niță Pavel, sau Rembrandt, cum îi spun băieții. 

 Într-o zi vine cu o bancnotă de o mie de lei, atât de bine desenată, încât ai crede că abia a 

ieșit din teascurile Băncii Naționale. Mulți colegi nu-l pot suferi fiindcă e îngâmfat și morocănos.  

 Magotu a pățit-o la germană. A încercat să copieze la teză rezumatul piesei Minna von 

Barnheim pe care-l avea dinainte scris într-o fițuică, dar l-a prins Laiță și i-a pus nota 1. Cred că o 

să rămână corigent, pentru că Laiță e ranchiunos rău. 

  L-au botezat Laiță fiindcă în loc de bancă spune laiță. Numai ce-l auzi strigând:  

- No, loază, treci acolo, în laiță! (...) 

 În recreație mă plimb cu Tarzan pe culoarele liceului și vorbim ba de una, ba de alta. Printre 

altele, îmi istorisește câteva peripeții din excursia pe care a făcut-o astă-vară cu părinții lui în 

Ardeal. 

                                                            Mihail Drumeș, Elevul Dima dintr-a șaptea 
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 Lectură 

1. Realizează, prin trasarea de săgeți, corespondența între cuvânt și semnificația acestuia. 

1. parale a. colecție de plante uscate 

2. ceaprăzărie b. scurtă pauză între orele de curs 

3. emblemă c. loc de trecere îngust (și lung), care leagă încăperile unei clădiri  

4. ierbar d. șir de întâmplări neprevăzute, impresionante 

5. recreație e. ban de valoare mică 

6. culoare f. magazin în care se vând ceaprazuri, chipie și obiecte de uniformă militară 

7. peripeții g. obiect, imagine care simbolizează o anumită idee 

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

a. Scopul textului este de a emoționa, sensibiliza cititorul.     

b. Textul citat este unul narativ, deoarece prezintă un lanț de acțiuni.   

c. Naratorul nu este personaj al acțiunii.       

d. Textul impresionează prin limbajul folosit.      

e. În textul dat sunt utilizate narațiunea și dialogul.       

3. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B, astfel încât să 

rezulte o informație corectă, pe baza textului dat. 

            A               B 

1. Niculescu a. împrumută bani de la colegi și nu-i înapoiază.  

2. Magotu b. primește o șapcă nouă.  

3. Basu c. se adresează politicos personajului narator.  

4. Păleață d. are tatăl primar.  

5. Tarzan e. vrea să devină farmacist.  

6. Niță f. este un bun falsificator.  

7. Șoimaru g. este amenințat de corigență.  

 

 

Coloana A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect.        
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4.  Transcrie din textul dat: 

 doi indici temporali;      

 doi indici spațiali;   

 două mărci ale personajului narator.      

5. Realizează sarcinile propuse.  

a. O comparație prezentă în textul dat este: ...........................................................................................  

b. Poreclele profesorilor menționați în text sunt: ..........................................., .................................... 

și ................................................. . Folosește-le sub forma unei enumerații într-un nou enunț. 

c. Personifică în enunțuri următoarele cuvinte: 

bancă    

bancnotă   

fițuică    

d. Alcătuiește un enunț în care să utilizezi repetiția cuvântului „talentat”. 

 

 

 Comunicare orală  

1. Ai posibilitatea de a fi oricare dintre personajele din textul propus. Care personaj nu ți-ai dori să 

fii? Motivează-ți răspunsul. 

2. La ora de educație plastică te-a impresionat lucrarea Renatei, care frecventează clubul de pictură 

„Micul artist”. Imaginează-ți un dialog, de minimum 8 replici, între tine și colega ta pe această 

temă.  

 Redactare 

Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să-ți descrii colegul/ colega de bancă. 

În compunerea ta, vei avea în vedere: 

 precizarea a cel puțin două trăsături fizice și morale ale persoanei alese; 

 utilizarea a cel puțin două figuri de stil diferite învățate; 

 adecvarea conținutului la cerință; 

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte. 
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Despărțirea  cuvintelor în silabe. Reguli de bază 

 Citește cu atenție textul de mai jos.  

 Astăzi, a fost din nou prima zi de școală. Mi-a fost dor cumva, mai ales de colegi, dar, deși 

nu am încă decât vreo cinci astfel de zile în experiența mea, pot zice că astea sunt printre cele mai 

plictisitoare din timpul școlii. Tata m-a trezit de dimineață, mi-a dat să mănânc și m-a pus să mă 

îmbrac. Astăzi, cu cămașă albă și pantaloni de stofă, că a zis că așa e frumos să merg la 

FESTIVITATE. (...) 

 La școală era puhoi de lume. (...) Am reperat locul clasei mele în careu și m-am dus la ei, am 

încercat să mă strecor în spate. Dar diriginta m-a observat și m-a chemat în față, a zis să stau acolo 

cu ea, că îs mai micuț, și m-a mângâiat pe cap. Mie mi-ar fi fost bine să stau în spate, că aș mai fi 

putut povesti cu colegii, iar în față e cea mai mare plictiseală, dar n-am avut ce să fac. Eram fix față 

în față cu masa aia mare la care stau toți oamenii ăia importanți, pentru care cred că se organizează 

ziua asta, sau cel puțin festivitatea de dinainte de a intra noi în clase. (...) 

 Oricum, la ora de dirigenție a fost mai drăguț. ... a fost amuzant că ne-a pus să scriem urări 

către colegii noștri în care să introducem cuvinte care încep cu inițiala numelui nostru. Eu am scris 

cam așa: Vă doresc să fiți fistichii!, pentru că pe mine mă cheamă Florin. (...) Ne-a mai dat apoi 

manualele, nu-s nici pe departe așa de atractive ca cele de anul trecut, care erau muuult mai vesele 

parcă, iar diriga a zis ca nu-s nici așa de bune, că au greșeli, dar vedem noi cum ne descurcăm. Și la 

sfârșit i-am dat florile. Dar erau atât de multe, că m-am și întrebat ce face cu ele. Se umpluse 

catedra și a trebuit să o ajutăm să le ducă în sala profesorală. Ne-a mulțumit și a zis că data viitoare 

ne roagă să nu mai cheltuim atâția bani pe flori. Că eventual un buchet din partea clasei e destul, 

pentru că oricum nu are ce să facă cu atâtea. Eu am văzut că unii părinți, care erau de față, s-au uitat 

nedumeriți. Dar mie mi-a plăcut asta. Pentru că nici tata, în prima zi de școală, nu vine acasă cu 

flori, deși e și el diriginte. Și de-asta cred că diriginta mea e o profesoară mișto.  

https://www.dilemaveche.ro/prima-zi-de-scoala-din-jurnalul-lui-florinel-elev-intr-a-sasea 

 Elemente de construcție a comunicării 

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

în care același cuvânt să aibă alt sens! 

 

FISTICHIU, fistichii, adj.  1. De culoarea fisticului, verde-gălbui.  

2.  Curios, ciudat; extravagant. – Din tc. fıstıkî. 

*** Dicționarul Explicativ al limbii române 

 

 

https://www.dilemaveche.ro/prima-zi-de-scoala-din-jurnalul-lui-florinel-elev-intr-a-sasea
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 în text  

 alt sens  

2. Precizează, din textul dat, trei cuvinte reprezentative pentru prima zi de școală. Desparte-le în 

silabe.  

 

3. Folosind exemplul din textul dat, scrie o urare pe care ai adresa-o colegilor în prima zi de școală, 

pornind de la inițiala numelui tău. Precizează suma silabelor din urarea ta.  

 

4. Încercuiește cuvintele monosilabice din fragmentul de mai jos. 

Eram fix față în față cu masa aia mare la care stau toți oamenii ăia importanți, pentru care cred că 

se organizează ziua asta, sau cel puțin festivitatea de dinainte de a intra noi în clase. 

 

5. Grupează cuvintele din textul de la exercițiu precedent în tabelul de mai jos. 

Cuvinte bisilabice Cuvinte trisilabice 

 

 

 

 

6. Indică, în căsuțe, numărul de silabe al cuvintelor date. 

 experiența    plictisitoare      mângâiat   

 scriem     mișto      mi-a   

 amuzant    nici      buchet    

 

 

 

 

  

 

 

............................. 
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7. Desparte în silabe cuvintele de mai jos. 

mie  

ziua  

inițiala  

printre  

îmbrac  

aia  

Florin  

importanți  

dinainte  

viitoare  

8. Indică posibile modalități de despărțire în silabe la capăt de rând pentru cuvintele plurisilabice, ca 

în modelul de mai jos. 

dimineață profesoară nedumeriți încercat observat 

di- 

mineață 

    

dimi- 

neață 

    

diminea- 

ță 

    

                             Dovedește că ești cel mai bun! 

9. Încercuiește litera corespunzătoare seriei în care toate cuvintele sunt corect despărțite în silabe. 

a) a-trac-ti-ve, de-scur-căm, chel-tu-im, nos-tru; 

b) a-trac-ti-ve, des-cur-căm, chel-tu-im, no-stru; 

c) a-trac-ti-ve, des-cur-căm, chel-tu-im, nos-tru. 

10. Încercuiește litera A (dacă afirmația este adevărată) sau F (dacă este falsă). 

În enunțul La școală era puhoi de lume:  

a) există patru cuvinte bisilabice.      A/ F 

b) suma silabelor enunțului este de 11.     A/ F 

c) substantivul de gen neutru este alcătuit din trei silabe.  A/ F 

d) pluralul primului substantiv este monosilabic.    A/ F 
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11. Scrie, în tabelul de mai jos, trei părți de vorbire diferite a căror formă de plural diferă ca număr 

de silabe față de forma de singular.  

Forma de singular a cuvântului Forma de plural a cuvântului Diferența numărului de silabe 

   

   

   

12. Alcătuiește un enunț format din patru cuvinte în care numărul lor de silabe să fie, la alegere, 

crescător sau descrescător. Verifică-te, scriind sub fiecare cuvânt numărul de silabe. 
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3. Narativul literar 

 Citește cu atenție textul.  

 După ce-a ieşit pe poarta hipodromului1, Timm a mai pipăit o dată banii câştigaţi. Auzind 

bancnotele foşnind, a simţit inima urcându-i-se în gât. El, Timm Thaler, era un om bogat. Putea să 

cumpere o piatră de mormânt pentru tatăl său. Putea să plătească datoriile de la doamna Bebber. 

Putea să cumpere ceva pentru mama vitregă şi pentru Erwin şi, dacă voia, putea chiar să-şi ia o 

trotinetă. Cu claxon şi camere pneumatice.  

 A luat-o acasă pe jos, ca să-şi dea timp să se bucure de norocul său. I-ar fi cumpărat mamei 

vitrege ceva de pe drum, dar era duminică şi toate magazinele erau închise. Ţinea mâna strânsă în 

jurul banilor din buzunar.  

 Pe drum s-a întâlnit cu trei colegi de şcoală. În timp ce vorbea cu ei, unul l-a întrebat:  

 - Ce-ai în buzunar, Timm? Vreo broască, cumva?  

 - Nu, o locomotivă, a spus Timm şi a vrut să râdă. Dar buzele sale au rămas iarăşi lipite una 

de cealaltă.  

 Colegii de şcoală n-au băgat de seamă. Au râs auzindu-i răspunsul şi i-au spus:  

 - Arată-ne locomotiva! 

 - Poate că putem merge cu ea în Honolulu, a adăugat altul.  

 Dar Timm şi-a îndesat şi mai bine mâna în buzunar şi le-a răspuns: 

 - Trebuie să ajung acasă. Pa!  

 Colegii nu s-au mulțumit cu acest răspuns. Au aşteptat până când Timm a înaintat o bucată 

de drum, 1-au urmărit tiptil şi, strecurându-se în spatele lui, i-au tras brusc mâna afară din buzunar.  

 Spre uimirea lor, zeci de bancnote au început să zboare prin aer. Bancnote de douăzeci, 

cincizeci, chiar de o sută de mărci.  

 Era un lucru cât se poate de neobişnuit, fiindcă Timm locuia într-un cartier sărac şi băieţii 

ştiau asta.  

 - De unde ai tu atâţia bani? a întrebat unul.  

 - I-am furat de la preşedintele companiei de apă, le-a răspuns şi a vrut să râdă, în ciuda furiei 

sale.  

 Dar n-a reuşit decât să rânjească atât de îndrăzneţ, că i-a speriat pe băieți, care au crezut că 

Timm spune adevărul, şi au şters-o brusc de acolo.  

 Puteai auzi strigând din depărtare: 

 - Timm Thaler a furat bani! Timm Thaler e un hoţ!  

 Timm i-a auzit. A adunat trist bancnotele de pe jos şi le-a pus în buzunar. (...) 

 Abia când a început să se întunece, s-a întors pe aleea în care-şi avea casa.   
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 Încă din capătul aleii o văzuse  pe mama vitregă stând cu nişte vecini în uşa casei. Vorbeau 

agitat unii cu alţii, dar de îndată ce 1-au văzut pe Timm s-au împrăştiat în toate părţile, ca o haită de 

câini, şi s-au ascuns prin casele lor. Dar toate uşile rămăseseră întredeschise şi se mişcau perdelele 

de la toate ferestrele pe lângă care trecea. 

James Krűss, Timm Thaler sau râsul vândut 

hipodrom1 - câmp amenajat pentru cursele de cai. 

 

 Lectură 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 Timm este: 

a) un hoț priceput. 

b) un copil al străzii. 

c) un băiat norocos. 

 Băiatul este fericit, deoarece: 

a) nu avea datorii. 

b) câștigă o sumă importantă de bani. 

c) locuiește într-un cartier bogat. 

 Banii din buzunar 

a) i-au aparținut președintelui companiei de apă. 

b) i-a câștigat la un concurs de cai. 

c) i-a găsit pe stradă. 

 Colegii de școală ai lui Timm 

a) nu sunt curioși de proveniența banilor.  

b) îl ajută să strângă banii căzuți din buzunar.  

c) spun lucruri neadevărate despre el. 

 Când ajunge în cartier 

a) toți se ascund, considerându-l hoț. 

b) vecinii îl felicită pentru suma câștigată. 

c) mama vitregă se ceartă cu vecinii. 
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2. Stabilește ordinea logică și temporală a următoarelor idei ale textului, apoi notează doar literele 

corespunzătoare acestora, în caseta de mai jos. 

        

   

  a. Băieții împrăștie vestea că Timm este un hoț. 

  b. Colegii de școală sunt curioși ce ascunde Timm în buzunar. 

  c. Iubind cursele de cai, Timm pariază și câștigă o sumă mare de bani. 

  d. Când îl văd pe alee, de frica unui hoț, toți vecinii intră în casele lor. 

  e. Pe drum se întâlnește cu câțiva colegi de școală. 

  f. Băiatul se gândește ce ar putea face cu banii câștigați. 

  g. Colegii sunt uimiți de mulțimea de bani căzuți din buzunarul lui Timm. 

  h. Spre seară, Timm se întoarce acasă. 

3. Identifică și transcrie o figură de stil din ultimul paragraf al textului. Numește-o! 

 

4. Recitește primul paragraf și menționează tipul de narator.  

Imaginează-ți că Timm este personajul narator. Transcrie paragraful ținând cont de acest aspect. 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
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5. Motivează, în 30 – 50 de cuvinte, comportamentul vecinilor în momentul apariției lui Timm în 

capătul aleii. 

 

 

 Comunicare orală/ Redactare 

1. În cadrul unui concurs de cai, ai pariat pe un cal care a ieșit învingător și astfel ai câștigat o 

importantă sumă de bani. Ce ai face cu suma obținută? Menționează cel puțin patru moduri prin 

care ai cheltui banii. 

2. Prezintă rezumatul textului dat. În răspunsul tău, vei avea în vedere formularea ideilor, dovedind 

astfel înțelegerea textului, și prezentarea evenimentelor în succesiune logică, 

3. Realizează un chestionar pe care să îl aplici colegilor tăi de clasă pentru a le afla părerea cu 

privire la comportamentul și atitudinea colegilor de școală ai lui Timm. Formulează întrebări la care 

colegii tăi să răspundă cu DA sau NU. 

 

ÎNTREBĂRI DA NU 

1.    

2.    

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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 Omografe. Omofone. Omonime 

Vocabularul limbii române 

 

 Cursele de cai sunt unele din cele mai vechi întreceri sportive care se desfășoară 

pe hipodrom. Pentru aceste curse sunt folosiți cai crescuți și selectați exclusiv în acest scop. Rasele 

de cai utilizate mai frecvent sunt: 

 „Calul pursânge englez” 

 „Calul arab” 

 „Trăpașul”, o categorie de cai care cuprinde mai multe rase: trăpașul american, trăpașul 

francez, trăpașul Orlov ș.a. 

 Caii care participă la curse sunt supuși unui examen riguros pentru a se stabili dacă sunt 

sănătoși, rezistenți și de rasă nobilă, verificându-se în același timp alura1, ușurința, iuțeala și 

mobilitatea în alergare. 

 Acest sport a fost practicat din vechime, fiind o ocupație importantă în timpul liber a unor 

grupuri sociale bogate. În afară de cursele de întreceri se mai organizează și vânători cu hăituirea 

călare a vânatului, acțiune care în ultimul timp este tot mai criticată de iubitorii de animale. 

 Cursele pot să fie cu obstacole, pe diferite distanțe și pe categorii de cai. În general se 

evidențiază două categorii de curse: 

 Cursele de galop, când jocheul șade în șa pe spatele 

calului  (Calul pursânge englez), 

 Cursele de trap, când driverul se află într-un atelaj2 ușor 

numit sulky (Rasele de trăpași). 

 La curse se pot face și pariuri cu diferite criterii, care 

pot atinge sume considerabile. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cursă_de_cai 

 

alură1 = modul în care se mișcă un cal (la pas, trap, galop) 

atelaj2 = vehicul care este deplasat prin tracțiune animală. 

 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Sinonimele pentru cuvintele subliniate din secvențele întreceri sportive și sume considerabile 

sunt în aceeași ordine în seria: 

   competiții, mici     concursuri, importante      depășiri, mari     

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hipodrom
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cal_purs%C3%A2nge_englez
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cal_arab
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%83pa%C8%99_american
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%83pa%C8%99_francez
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%83pa%C8%99_francez
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sport
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n%C4%83toare_de_vulpi
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n%C4%83toare_de_vulpi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curse_de_galop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocheu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trap
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pariuri_sportive
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cursă_de_cai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Course_trotteurs_Saint-Jean-des-Pr%C3%A9s_(2).jpg
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2. Scrie câte trei sinonime pentru fiecare dintre cuvintele date: a descoperi, trist, gălăgie. 

 

 

 

3. Menționează antonimele contextuale pentru cuvintele date. 

   

4. Descoperă perechile de antonime. Scrie-le în tabelul alăturat. 

 

 

                          laș 

    mereu             aproape          adevăr           

     ghinion                     limpede 

    darnic                niciodată           des   

       departe       curajos         zgârcit       

      noroc               minciună 

                        tulbure 

                                rar 

 

5. Transcrie din textul dat câte două cuvinte care fac parte din: 

a) vocabularul fundamental  

b) masa vocabularului  

6. Completează enunțurile date cu omofonele potrivite. 

 fost cuminte, ți-am cumpărat doi . (cai/ c-ai) 

Cânți la  cu toate că   talent. (nai/ n-ai) 

 merge la ștrand, dar nu  cerut mamei voie. (ia/ i-a/ea) 

Să bei  după  mâncat. (ceai/ ce-ai) 

 certat pentru că nu doream să   stau acasă. (mai/ m-ai) 

 

 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

 

sănătoși  ≠   vechi ≠  

a descoperi 

trist 

gălăgie 
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7. Încercuiește omograful potrivit enunțului. Integreză în alt enunț perechea sa. 

Pe luciul apei dansau umbrele/ umbrele copacilor 

 

Prizonierii de război au fost supuși la multe torturi/ torturi. 

 

Fetița nu voia/ voia să participe la cursele de cai. 

 

Vânătorul ochi/ ochi vânatul și apăsă pe trăgaciul armei. 

 

Am dus la secretariat copii/ copii după actele de studii. 

 

8. Ilustrează în enunțuri sensurile următoarelor omonime. 

 

rasă 

 

  

care 

 

 

curse 

 

 

mai 
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                                                               Dovedește că ești cel mai bun! 

9. Identifică greșelile din următorul enunț, apoi rescrie-l corect. 

Nea spus căi place să cânte la na-i. 

 

10. Alcătuiește enunțuri cu omofonele din tabelul de mai jos. 

ne-am  

neam  

nu mai  

numai  

o dată  

odată  

cam  

c-am  

 

11. Întegrează corect în enunțuri omografele date ținând cont de silabele accentuate. 

haină/ haină 

 

 

companie/ companie 

 

 

mobilă/ mobilă 
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12. Unele omonime pot avea cel puțin două forme de plural. Pornind de la următoarele imagini, 

scrie enunțuri cu două din aceste forme ale cuvintelor sugerate.  
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4. Narativul literar 

 Citește cu atenție textul de mai jos.  

 În fiecare miercuri la miezul nopții trebuia să studieze cerul și să învețe numele astrelor și 

mișcările planetelor. De trei ori pe săptămână intrau în serele din spatele castelului, să studieze 

herbologia cu o vrăjitoare mică și îndesată, zisă doamna profesoară Sprout, de la care învățau cum 

să îngrijească de tot felul de plante și ciuperci ciudate și despre care învățau la ce se întrebuințează. 

 Cele mai plictisitoare ore erau de departe cele de Istoria Magiei, singura materie predată de o 

fantomă. Profesorul Binns era deja foarte bătrân când a adormit în fața  șemineului din cancelarie și 

s-a trezit a doua zi să meargă la cursuri, lăsându-și trupul în urmă. Binns le vorbea încontinuu cu 

glas monoton, iar ei încercau să-și noteze nume și date, sfârșind prin a-i confunda pe Emeric cel 

Rău cu Uric cel Bizar. 

  Profesorul Flitwick, de farmece și vrăji, era un vrăjitor mititel care era nevoit să stea pe un 

teanc de cărți ca să vadă peste catedră. La începutul primei lor ore, strigase catalogul și, când 

ajunsese la numele lui Harry, scosese un fel de croncănit, entuziasmat și se prăbuși de pe piedestalul 

improvizat, dispărând cu totul din vedere.  

 Profesoara McGonagall era cu totul altfel. Harry avusese perfectă dreptate când intuise că nu 

era genul de profesoară cu care să te pui rău. Severă și inteligentă, i-a pus la punct chiar de la prima 

lor întâlnire în sala de curs.  

-Transmutaţia este unul dintre cele mai complexe și mai periculoase fenomene magice pe 

care le veți studia la Hogwarts, i-a avertizat ea. Dacă prind pe cineva că nu-și vede de treabă la ora 

mea, zboară și nu se mai întoarce. Să nu ziceți că nu v-am avertizat.  

 Apoi și-a transformat catedra într-un porc, pe care l-a făcut la loc catedră. Toată lumea a fost 

foarte impresionată și de-abia așteptau să înceapă lecțiile, dar destul de curând și-au dat seama că 

mai aveau mult până să poată schimba mobilierul în animale. După ce și-au luat îndelung notițe 

complicate, au primit fiecare câte un chibrit și s-au apucat să încerce să-l transforme în ac de cusut. 

La sfârșitul orei, numai Hermione reușise să schimbe cât de cât înfățișarea bățului. Profesoara 

McGonagall a arătat întregii clase cum acesta devenise argintiu și ascuțit și o răsplătise pe 

Hermione cu unul dintre rarele ei zâmbete.  

 Ora pe care toată lumea o aștepta cu nerăbdare era Tehnici de Apărare contra Magiei Negre, 

dar cursurile lui Quirrell se dovediră a fi mai mult o glumă. Sala lui de curs mirosea puternic a 

usturoi. Toată lumea spunea că așa vrea să se apere de un vampir cu care avusese de-a face în 

România și pe care-l aștepta din zi în zi să apară și să se răfuiască. 

J.K. Rowling, Harry Potter și Piatra filosofală 
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 Lectură 

1. Realizează, prin trasarea de săgeți, corespondența între cuvânt și semnificația acestuia. 

1. astru a. suport înalt pe care se așază o statuie, o coloană, un obiect decorativ etc. 

2. cancelarie b. grămadă de obiecte (de același fel) așezate unele peste altele 

3. monoton c. corp situat pe bolta cerească (stea, planetă etc.) 

4. teanc d. a limpezi cu cineva o situație; a lămuri o neînțelegere; a se certa 

5. piedestal e. plictisitor, supărător, neplăcut 

6. a intui f. sală într-o școală, loc de adunare a cadrelor didactice 

7. a se răfui g. a ghici, a întrevedea, a întrezări, a prevedea, a sesiza 

2. Completează spațiile libere. 

a. Textul citat este unul . 

b. Tipul de narator prezent în text este .  

c. Modurile de expunere prezente în text sunt: .  

d. În cel de-al doilea paragraf, un indice temporal este , iar unul 

spațial este . 

e. Enumerația din al treilea paragraf este .  

3. Realizează, prin trasarea de săgeți, corespondențe între informațiile din coloanele A, B și C, 

astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului dat. 

A B C 

prof. Sprout Istoria Magiei mică și îndesată 

prof. McGonagall Farmece și vrăji severă și inteligentă 

prof. Binns Herbologie pus pe ceartă 

prof. Quirrell Fenomene magice plictisitor și bătrân 

prof.  Flitwick Tehnici de Apărare contra Magiei Negre vrăjitor mititel 

4. Bifează varianta corectă de răspuns. 

a) Sensul secvenței subliniate din structura dacă prind pe cineva că nu-și vede de treabă este: 

  nu observă    nu este atent    lipsește 

b) O fantomă ținea cursul de 

  Tehnici de Apărare contra Magiei Negre   Herbologie   Istoria Magiei 

c) Prin magie, catedra s-a transformat într-un 

  chibrit    ac de cusut     porc 
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5. Ilustrează, în 30-60 de cuvinte, două trăsături ale textului narativ literar, identificate în textul dat. 

 

 Comunicare orală  

1. Prezintă, în 50-80 de cuvinte, atmosfera de la cursul predat de profesoara McGonagall, așa cum 

reiese din textul dat. 

2. Studiezi la Hogwarts și ești coleg de clasă cu Harry Potter. La cursul de Farmece și vrăji ați 

inventat poțiunea succesului școlar. Prezintă colegilor tăi această rețetă miraculoasă. 

  Redactare 

Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să descrii profesorul preferat/ profesoara 

preferată. 

În compunerea ta, vei avea în vedere: 

 precizarea a cel puțin două trăsături fizice și morale ale persoanei alese; 

 utilizarea a cel puțin două figuri de stil diferite învățate; 

 adecvarea conținutului la cerință; 

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

.................................... 
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Compunerea. Sensul propriu și sensul figurat 

 Citește cu atenție textul de mai jos.  

 Seria cuprinde șapte cărți și fiecare reprezintă povestea unui an de studiu petrecut la 

Hogwarts, dar și a perioadei vacanței de vară aferentă, petrecută în sânul crudei familii Dursley. 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

 În Piatra Filozofală, primul volum din serie  și romanul de debut 

al lui Rowling, Harry Potter, un tânăr vrăjitor își descoperă moștenirea 

magică, la cea de-a unsprezecea aniversare, când primește o scrisoare de 

acceptare la Școala de Magie, Farmece și Vrăjitorii din Hogwarts. Ajuns 

aici, Harry își face primii prieteni, dar și primii dușmani. Cu ajutorul 

prietenilor, Harry reușește să oprească o încercare de revenire a 

vrăjitorului întunecat, Lordul Voldemort, care îi ucisese  părinții,  când 

Harry avea doar un an. În urma acestei tragedii, Lordul Voldemort fusese 

redus la o formă care abia mai trăia și dispăruse din peisaj, nu înainte de a-l marca pe Harry cu 

celebra cicatrice în formă de fulger de pe frunte. Orfan și amenințat de pericole din toate părțile, 

acesta este lăsat la ușa unchilor lui, încuiați, firește, pentru a putea fi ascuns, dar și protejat cu 

ajutorul multor vrăji, în cazul, în care Voldemort ar fi decis și reușit să se întoarcă. Toate au fost 

puse la cale și înfăptuite de marele vrăjitor, Dumbledore, ce urma să-i fie director la școala de 

vrăji, Hogwart, singurul de care Lordul Întunecat se temea. 

 Din gama largă de personaje care-ți încântă sufletul, cel mai 

apropiat sufletului meu, care nu m-a dezamăgit nici măcar o dată pe toată 

durata seriei, este profesoara Miranda McGonagall. (...) 

 Este o vrăjitoare extrem de inteligentă și puternică, abilitatea ei 

principală fiind transfigurarea. Deși foarte strictă, știe să câștige 

respectul elevilor, deoarece este corectă. (...)  Este loială directorului 

Dumbledore, pe care îl sprijină în orice face și la care nu renunță. Este 

tipul perfect de profesor ferm, fără puncte slabe. (...) Am adorat-o! 

https://ciucamaciuca79.wordpress.com/2018/08/24/despre-harry-potter-si-minunata-lui-lume-

magica/ 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Identifică, în textul dat, o pereche de antonime. 

 
≠ 

https://ciucamaciuca79.wordpress.com/2018/08/24/despre-harry-potter-si-minunata-lui-lume-magica/
https://ciucamaciuca79.wordpress.com/2018/08/24/despre-harry-potter-si-minunata-lui-lume-magica/
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2. În primul paragraf al textului, cuvântul format prin compunere este  

3. Un cuvânt format prin compunere din secvența Harry Potter, un tânăr vrăjitor își descoperă 

moștenirea magică, la cea de-a unsprezecea aniversare este:  .  

4. Identifică prin bifare cuvintele compuse. 

   înspre   gura-leului    aragaz     ca să 

   revenire   CFR    Satu Mare   corect 

   fiindcă   omuleț     oarecare     ONU 

5. Utilizând motorul de căutate GOOGLE, scrie forma neprescurtată a următoarelor cuvinte 

compuse. 

UNICEF 

 

TAROM 

 

BCR 

 

CEC 

 

6. Scrie A, dacă afirmația o consideri adevărată, sau F, dacă o consideri falsă. 

a) În enunțul acesta este lăsat la ușa unchilor lui, încuiați,  firește cuvântul subliniat este folosit cu 

sens figurat.  

b) Cuvântul crud din secvența în sânul crudei familii Dursley este folosit cu sens propriu.  

c) Substantivul subliniat din structura cicatrice în formă de fulger de pe frunte este folosit cu sens 

propriu.  

7. Scrie enunțuri în care cuvintele de la exercițiul anterior să fie utilizate cu celălalt sens. 

încuiați 
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crud 

 

frunte 

 

8. Bifează căsuța corespunzătoare sensului cuvântului scris italic în enunțurile de mai jos. 

  Sens 

propriu 
 

Sens 

figurat 
 

1. Boabele de fasole au încolțit. 
  

2. În minte mi-a încolțit o idee. 
  

3. Anul acesta nu voi merge la mare. 
  

4. O mare de copii era în curtea școlii. 
  

5. Vântul vrăjește lin frunzele arborilor din grădină. 
  

6. A vrăjit cu bagheta magică toate obiectele.  
  

7.  Fulgerul a lovit un turn al castelului.  
  

8. McGonagall avea fulgere în priviri. 
  

 

                                          Dovedește că ești cel mai bun! 

9. Alege, prin încercuire, răspunsul corect. 

 Un substantiv folosit cu sens figurat se află în enunțul: 

a) Tot greul stă pe umerii țării. 

b) În camera ei era lumină. 

c) Ne-am odihnit la umbra copacului. 

 Verbul folosit cu sens propriu se află în enunțul: 

a) Profesorii luminează mințile elevilor. 

b) Care nu-i atent, zboară de la oră! 

c) În curte au crescut multe buruieni.  
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10. Ilustrează în enunțuri sensurile propriu și figurat ale următoarelor cuvinte: 

dulce 

 

 

noapte 

 

 

11. Scrie câte două cuvinte compuse.  

 substantive   

 adjective   

 numerale   

 

12. Ești colegul nou/ colega nouă de clasă a lui Harry Potter. Realizează un dialog, de minimum 8 

replici, în care să afli de la acesta disciplinele de studiu din noul an școlar. În dialogul tău, vei folosi 

atât sensul propriu, cât și sensul figurat al cuvintelor cicatrice și școală.  
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INTERCULTURALITATE                                                        Valori promovate în arta românească  

Valori promovate în arta din cultura maternă  

Valori promovate în arta din cultura universală  

 

 Poveștile și basmele pentru copii ne-au marcat tuturor copilăria. Imaginile de mai jos 

surprind portretele acestor valoroși autori de texte narative pentru copii și o parte din personajele 

create. 

 

1. Fă cunoștință cu acești autori prin intermediul personajelor create! Completează chenarul din 

dreptul personajului cu numele autorului care i-a dat viață. Vei observa că lipsește un personaj creat 

de unul dintre autorii de mai jos. Precizează tu numele unui personaj drag ție, pe care l-ai întâlnit în 

poveștile/ basmele acestuia. 
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                    Numele autorului                                                  Numele personajului creat 

 

 

 

 

2. Cu ajutorul motorului de căutare GOOGLE, informează-te și realizează un calendar cultural sub 

forma unui portofoliu în care vei evidenția, pentru fiecare dintre cei șase autori, următoarele: 

 Numele și steagul țării pe care o reprezintă; 

 Ziua națională; 

 Scriitorul național; 

 Ziua culturii; 

 Viața și opera autorului surprins în imagine; 

 Un scurt rezumat al operelor din care fac parte personajele de mai sus. 

 

Notă! În portofoliul tău, fiecare autor va avea  pagină distinctă! 
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TEST SUMATIV 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Citește cu atenție textul de mai jos. 

 Întrunirea se termină. Elevii se ridicară și se îndreptară spre clase. Harriet ocupă repede o 

bancă lângă culoar, avându-l pe Sport într-o parte şi pe Janie în cealaltă.  

- Hei! zise Sport, de bucurie.  

Dacă n-ar fi reușit să prindă băncile astea, le-ar fi fost greu să-și strecoare bilețele. 

Domnișoara Elson se așeză la catedră. Era diriginta lor. (...) Domnişoara Elson strigă 

catalogul cu vocea ei chiţăitoare:  

- Andrews, Gibbs, Hansen, Hawthorne, Hennessey, Matthews, Peters, Rocque, Welsch, 

Whitehead.  

Toată lumea răspundea, cuminte, „Prezent”.  

- Şi acum, copii, trebuie să alegem şeful clasei. Avem nominalizări?  

Sport sări în picioare:  

- Eu o propun pe Harriet Welsch.  

 Janie ţipă:  

- Și eu la fel.  

 Făceau asta în fiecare an, pentru că şeful clasei deţinea controlul. Când profesorul ieşea din 

încăpere, şeful clasei putea nota numele oricărui elev care nu se purta cum trebuie. Şeful urma să 

fie, de asemenea, redactorul paginii clasei a şasea din revista şcolii.  

 Rachel Hennessey se ridică în picioare.  

- Eu o propun pe Marion Hawthorne, zise ea cu cea mai afectată voce posibilă. (...) 

În fiecare an era la fel, avea loc aceeaşi scenă. Nu mai fu nicio nominalizare şi urmă votul. 

Marion Hawthorne câştigă. În fiecare an, câştigau ori Marion, ori Rachel Hennessey. (...) 

 Marion Hawthorne era îngrozitor de îngâmfată. Sport, Janie şi Harriet se uitară încruntaţi 

unii la alţii. Janie şopti: 

  - O să ne vină şi nouă rândul. Stai să vezi.  

 Louise Fitzhugh,  Harriet spionează 

 

1. Stabilește ordinea logică și temporală a următoarelor idei ale textului, apoi notează doar literele 

corespunzătoare acestora, în caseta de mai jos. 8 puncte 

a. Sport, Janie şi Harriet sunt nemulțumiți de rezultat. 

b. Diriginta, domnișoara Elson face prezența. 

c. Copiii fac nominalizări pentru a alege șeful clasei. 

 



Caiet auxiliar. Limba şi literatura română pentru minoritatea maghiară, clasa a VI-a 

 

49 
 

d. Elevii se îndreaptă spre clasele lor. 

e. Sport o propune pe Harriet pe funcția de șef al clasei. 

f. Cei trei prieteni se bucură că au prins locuri bune în bănci. 

g. Marion Hawthorne, a doua persoană nominalizată, va câștiga statutul de șef al clasei. 

h. Janie își încurajează prietenii spunându-le că va veni și vremea lor. 

a b c d e f g h 

        

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 6 puncte 

⁕Seria care cuprinde numai indici temporali este: 

a) lângă culoare, acum.  

b) în fiecare an, la catedră.  

c) acum, în fiecare an. 

⁕Modurile de expunere prezente în textul dat sunt: 

a) narațiunea și descrierea.  

b) dialogul și narațiunea.  

c) dialogul și descrierea. 

⁕În textul dat, naratorul:  

a) este obiectiv și nu participă la acțiune. 

b) este și personaj al acțiunii. 

c) participă la acțiune și este Sport. 

3. Alcătuiește un enunț în care: 6 puncte 

a) să-l compari pe unul dintre colegii tăi cu ceva/ cineva. 

 

b) să utilizezi o enumerație alcătuită din trei termeni care aparțin câmpului lexical al clasei. 

 

c) catalogul să primească însușiri omenești. 
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4. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului subliniat.                      2 puncte 

 

***, Dicționarul explicativ al limbii române 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Pornind de la informațiile prezentate în fragment, menționează, într-un enunț, momentul în care 

are loc întâmplarea din fragmentul dat.                                                                                  4 puncte 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Precizează tema textului dat, justificându-ți răspunsul în 20 – 30 de cuvinte. 4 puncte 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

SCÉNĂ, scene,1. Parte mai ridicată și special amenajată în incinta unei săli de spectacole sau în aer    

liber, unde se desfășoară reprezentațiile. 2. Subdiviziune a unui act dintr-o operă dramatică, marcată 

prin intrarea sau ieșirea unui personaj. 3.  Loc unde se petrece ceva. 4. Acțiune capabilă de a 

impresiona pe cineva, de a-i atrage atenția; întâmplare interesantă5.Ceartă, ieșire violentă. Din 

fr. scène, it.  scena, lat. scaena. 
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Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

7. Încercuiește litera corespunzătoare seriei care conține numai cuvinte cu vocale în hiat.   2 puncte 

a. cealaltă, bucurie, trebuie.  

b. bucurie, fiecare, chițăitoare.  

c. copii, reușit, vocea. 

8. Scrie în căsuță numărul de silabe corespunzător fiecărui cuvânt.                                       4 puncte 

                 controlul         scenă          școlii             încruntați   

9. Precizează numărul de litere și sunete al următoarelor cuvinte.                                        4 puncte 

 L S 

diriginta 
  

vocea 
  

chițăitoare 
  

picioare 
  

10. Formulează enunțuri în care cuvintele subliniate să aibă alte înțelesuri față de cele din text. 

6 puncte 

bancă   

mai       

nouă     

11. Alcătuiește propoziții cu următoarele omografe.                                                             4 puncte 

       

  copii  

       

 

       

   nota   
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12. Precizează sensul cuvintelor scrise înclinat din enunțurile de mai jos.   10 puncte 

 Sens propriu Sens figurat 

Tata s-a aprins când a văzut că am spart geamul. 
  

O piatră a distrus roata trotinetei. 
  

S-a aprins focul din sobă. 
  

Piticii aveau adăpostul în inima pădurii. 
  

Sunt mulți oameni cu sufletul de piatră. 
  

 

Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

Imaginează-ți, în 50-70 de cuvinte, o posibilă continuare a textului. Utilizează dialogul și 

narațiunea. 

În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 

 utilizarea celor două moduri de expunere;  

 adecvarea conținutului la cerința tipului de text și la cerința formulată;  

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.  

Pentru conținutul compunerii vei primi 20 de puncte, iar pentru redactarea ei, 10 puncte.  

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

cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul-suport de la Subiectul I a fost preluat din Louise Fitzhugh, Harriet spionează, traducere din limba engleză de Laura Sandu, București, 

Editura Arthur, 2017, pp. 33-35. Au fost operate adaptări fonetice adecvate particularităților elevilor.  
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II. FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

LECTURĂ 

 Narativul literar –construcţia textului 

Etapele naraţiunii 

Discursul narativ și semnificațiile acestuia 

Figuri de stil: antiteza, hiperbola 

 Narativul nonliterar 

 

COMUNICARE ORALĂ/REDACTARE 

 Rezumatul  

 Ordonarea ideilor în comunicare   

 Etapele scrierii: revizia, redactarea ciornei pe baza planului, încadrarea în subiect   

 Stil: proprietatea termenilor, acurateţe și adecvare situațională, claritate 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

 Verbul. Exprimarea unei acţiuni,stări şiexistenţe 

Modul indicativ 

Modul imperativ (afirmativ și negativ)  

Modul conjunctiv (timpul prezent, timpul perfect) 

Modul condiţional-optativ (timpul prezent, timpul perfect – aplicativ) 

Verbele auxiliare – actualizare 

Rolul verbului în propoziţie. Predicatul verbal şi predicatul nominal 

Modurile nepredicative 

 Substantivul. Denumirea obiectelor, a fiinţelor şi a fenomenelor naturii 

Substantivul în propoziție. Funcțiile sintactice (subiect, atribut,complement) 

Substantivele colective și defective – aplicativ  

 Adjectivul. Exprimarea însușirilor  

Adjectivele variabile și adjectivele invariabile. Gradele de comparație  

 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE 

Valori promovate în arta românească, în arta din cultura maternă și în arta din cultura universală 

Proiectul  
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1. Narativul literar - construcţia textului 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

      În ajun, joi, cum îți spuneam, am mai făcut o ultimă excursie de vacanță în Bucegi. Părinții 

noștri, plus noi, cei patru copii mari (Adrian nu putea încă să vină pe munte, abia se ținea pe 

picioare). Albastrul întunecat și intens al cerului se sprijinea pe crestele cenușii, era o vreme 

splendidă, cu vizibilitate bună, deși nu la fel de cristalină ca pe vremea când din vârf se puteau zări 

sclipirile mării. Am făcut o tură scurtă, din Buşteni, pe drumul marcat cu triunghiul roșu. De la 

Căminul Alpin am urcat prin pădurea de foioase spre Poiana Coștilei. Aici, admirând stâncile 

alburii și zada* care începea să-și coloreze perdelele de ace în portocaliu, alături de brazii de un 

verde întunecat, ne-am permis un prim popas și ne-am mai golit rucsacii de o parte din provizii. Am 

continuat excursia fără să ne grăbim, până la Pichetul Roșu, mergând pe o potecă mai blândă, de 

coastă. […] La întoarcere, înainte de Poiana Coștilei, nu departe de drumul marcat, am găsit un loc 

potrivit, cu mușchi pe jos, ca să ne oprim și să mâncăm tot ce ne mai rămăsese. Aerul era auriu, câte 

un sticlete cu căpșor roșu țâșnea dintre crengi, ciripind scurt și des. Eram mulțumiți, părinții pentru 

că-și lăsaseră acasă grijile, […] Dina pentru că începea școala și avea să-l vadă pe Radu, un băiat cu 

ochelari, dragostea ei, […] iar Doru fără motiv, așa, pur și simplu. Ne-am întins pătura de munte, 

am scos restul de mâncare din rucsac, niște pâine, ouă fierte – desigur: cu un ou fiert treci Bucegii –, 

ceapă și gogoșari și două foarte prețioase cutii de pate de ficat. […] Abia ce-am început masa că am 

auzit cunoscutul zgomot de vreascuri rupte, de care ne temeam întotdeauna: ursul de la care nu știai 

la ce să te aștepți sau oamenii de la care, de asemenea, nu știai la ce să te aștepți. Zgomotul nu 

venea dinspre partea cu poteca, ci din cealaltă, din plină pădure, așa că ne-am sculat cu toții în 

picioare, în afară de Doru, care mânca liniștit înainte, cu ochii albaștri mijiți*. 

                                                                                                      Ioana Pârvulescu, Inocenții 

*zadă – specie de conifere  

 *mijiți – (despre ochi) întredeschiși            

 

Lectură 

1. În timp ce reciteşti textul dat, foloseşte jurnalul cu dublă intrare pentru a-ţi nota gândurile şi 

impresiile. Transcrie în prima coloană două pasaje (citate) care ţi-au atras atenţia şi explică în a 

doua coloană ce te-a impresionat în pasajul selectat. 
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Citate 
Explicaţii 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Precizează timpul şi spaţiul desfăşurării acţiunii din fragmentul dat, oferind câte un exemplu 

pentru fiecare. 

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

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

3. Notează adevărat sau fals în dreptul fiecărei afirmaţii, valorificând textul dat: 

a) În textul dat este vorba despre o excursie în Predeal. 

b) În excursie au plecat şi bunicii. 

c) Era o vreme splendidă, cu vizibilitate bună. 

d) Deodată, în calea lor a apărut un şarpe. 

e) Doru nu s-a speriat de zgomotul auzit. 

f) Toţi formează o familie fericită. 

4.  Cel care povesteşte întâmplările este şi participant la acţiune sau doar martor? Ce te-a ajutat să 

dai răspunsul corect? 

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

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

5. Notează în dreptul fiecărui personaj o trăsătură morală, aşa cum se desprinde din  textul dat: 

 Părinţii................................................................................................................................... 

 Dina………………………………………………………………………………………… 

 Doru……………………………………………………………………………………….. 

 Naratorul-personaj………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

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

 

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

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

...................................................................... 
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 Comunicare orală  

1.  Aminteşte-ţi cum s-a desfăşurat ziua ta de ieri, în familie. Stabileşte momentele sale importante, 

apoi mimează în faţa clasei, în 1-2 minute, desfăşurarea lor. 

2.  Creează o bandă desenată, în care să surpinzi momentele importante ale zilei tale de ieri, apoi 

prezintă oral, în succesiunea lor, ideile reprezentate de imagini. Cum ţi s-a părut mai uşor: să 

mimezi sau să prezinţi oral, în faţa clasei? De ce? 

3.  Ce cuvinte ai folosit pentru a lega între ele ideile pe care le-ai formulat, în prezentarea ta orală? 

Alcătuieşte o listă cu acestea. 

  Redactare 

Scrie un text narativ de 150-200 de cuvinte, în care să îţi imaginezi o posibilă continuare a 

textului dat, respectând tema acestuia. 

În compunerea ta, vei avea în vedere: 

 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 

 să aibă legătură cu textul dat; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 
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Verbul. Modul indicativ. Verbele auxiliare - actualizare 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări: 

10 sfaturi pentru o vacanţă reuşită cu copilul 

1. Locurile din vacanţă sunt noi pentru toată lumea. 

2. Vacanţa este un moment în care facem altceva decât într-o zi obişnuită. 

3. Vacanţa alături de copil este un moment privilegiat, în care stăm 24 de ore împreună. 

4. Pregăteşte-te cu jocuri, jucării, cărţi şi alte lucruri care îi plac copilului. 

5. E bine să avem la noi mereu medicamente şi o trusă de prim ajutor. 

6. Să avem la îndemână tot felul de haine şi groase şi subţiri. 

7. Cu prieteni e mai vesel şi mai distractiv. 

8. Atenţie la rezervări, acte, condiţii pentru copii! 

9.  Nu uitaţi să aveti bani cash pentru întâmplări neprevăzute. 

10. Vacanţa este ca să ne simţim bine cu toţii! 

                                                     https://gokid.ro/10-sfaturi-pentru-o-vacanta-reusita-cu-copilul/ 

  Elemente de construcție a comunicării  

1.   Completează lista de mai sus cu alte trei sfaturi, care crezi tu că s-ar potrivi pentru o vacanţă  de 

nota 10. Subliniază cu o culoare verbele pe care le-ai folosit. 

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

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

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

2.   Încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată, sau litera F, dacă o consideri falsă. Scrie în 

spaţiul dat afirmaţia corectă: 

A/F Verbul este partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea, existența. 

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

A/F Verbul îşi modifică forma după timp, persoană şi gen. 

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

A/F Verbele pot fi predicative (pot forma singure predicat) şi nepredicative (nu pot forma 

singure predicat). 

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

http://www.gokid.ro/trusa-de-prim-ajutor-de-luat-vacanta/
https://gokid.ro/10-sfaturi-pentru-o-vacanta-reusita-cu-copilul/
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A/F Verbele auxiliare ajută la formarea unor moduri şi timpuri, cum ar fi, perfectul compus. 

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

3. Transcrie din textul dat patru verbe diferite şi precizează forma lor din dicţionar, forma de 

infinitiv.  

        ……………..…...    ……………..…... 

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

4. Alege două dintre cele patru verbe şi conjugă-le la modul indicativ, timpul imperfect. 

 

Verbele 

Numărul singular Numărul plural 

Pers. I Pers. a II-a Pers. a III-a Pers. I Pers. a II-a Pers. a III-a 

       

       

5. Transcrie primele două sfaturi din textul dat, trecând verbele la timpul viitor. 

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

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

6. Notează persoana şi numărul verbelor din ultimele două sfaturi. Alcătuieşte cu acele verbe alte 

propoziţii decât cele date. 

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

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

7. Precizează valoarea verbului a avea din enunţul 9 şi alcătuieşte o propoziţie în care să aibă altă 

valoare, pe care o vei preciza. 

 a avea în text:                                   

…………………………………………………………………………. 

8. Trece verbele de la imperfect la perfect compus, scriindu-le în casetele alăturate. 

a) Ascultam o melodie nouă.                             

b) Prietenii mă invitau la film. 

c) Nu ieşeam din casă din cauza vântului.  

d) Fratele meu desena un căţel. 

e) Voi aveaţi grijă de ei. 
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 Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

9. Corectează formele de viitor din propoziţiile de mai jos. 

a) Acest model va dispare în curând. 

b) Proiectele noastre vă vor place. 

c) Bunicii mei vor rămânea mai mult la noi. 

d) Ei vor bătea toată echipa. 

10. Bifează căsuţa potrivită pentru a indica felul verbelor a avea şi a vrea din exemplele de mai jos.       

                                                   Verb predicativ                  Verb auxiliar 

a) Ei vor nişte role.   

b) Ei vor merge în excursie. 

c) Eu am un telefon nou. 

d) Noi am primit un telefon. 

e)  Ei vor realiza un afiş. 

f)  Ai o jucărie nouă? 

g) Ţi-ai terminat tema? 

11. Construieşte propoziţii cu ortogramele date. 

ai/ a-i   ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

aţi/ a-ţi  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

neam/ ne-am ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

va/ v-a  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

12. Alcătuieşte un buletin meteorologic pentru mâine, având în vedere că pleci în excursie la munte. 

Foloseşte cât mai multe verbe la viitor, pe care le vei sublinia. 
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                                                         2. Discursul narativ și semnificațiile acestuia 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

             La răscrucea dintre Muntele Neroditor și Râul de Jad, înghesuit într-un cotlon, se afla un sat 

nevoiaș, învăluit în umbre cafenii. Satul apărea șters și palid din pricina pământului sărac și arid 

care-l împresura. […] 

           Una dintre casele din sat era atât de mică, încât scândurile de lemn ce-i serveau drept pereți, 

și care erau ținute laolaltă doar de acoperiș, păreau un mănunchi de chibrituri legate cu o sfoară. 

Înăuntru abia încăpeau trei oameni strânși în jurul mesei – mare noroc, căci întocmai atâția locuiau 

acolo. Printre ei și o fetiță pe nume Minli. Mili nu era nici pământie și nici ștearsă ca restul 

sătenilor. Fetița avea părul negru lucios și obrăjori rozalii, ochi scânteietori mereu însetați de 

aventură și un surâs ager care îi lumina chipul. Când îi băgau de seamă firea veselă și 

neastâmpărată, oamenii scuturau din cap spunându-i că numele – care însemna „gând sprinten” – i 

se potrivea chiar bine. „Prea bine”, ofta mama ei, Minli având obiceiul de a fi iute nu doar la minte, 

ci și la faptă. Ma ofta adesea, gemea mâhnită și se încrunta de fiecare dată când dădea cu ochii de 

hainele lor aspre, de casa prăpădită și de masa lor sărăcăcioasă. Minli nu-și amintea vreun moment 

în care Ma să nu ofteze; tocmai de aceea fetița își dorea deseori să fi avut un nume care să însemne 

„aur” sau „noroc”. Asta pentru că Minli și părinții ei erau la fel de săraci precum întregul sat și 

pământul din împrejurimi. Reușeau cu greu să strângă orezul pentru traiul zilnic, iar singurii bănuți 

din casă erau două monede vechi de aramă, păstrate într-un bol albastru de orez, pe care era desenat 

un iepure alb. Erau bolul și monedele lui Minli, pe care fetița le primise când era bebeluș, și pe care 

le avea prin preajmă de când se știa. 

    Ceea ce o împiedica pe Minli să devină părnântie şi ştearsă ca restul sătenilor erau poveştile pe 

care tatăl ei i le spunea seară de seară, la cină. […] 

        - Ba, mai spune-mi o dată povestea Muntelui Neroditor, îl rugă într-o zi Minli pe tatăl ei, în 

timp ce Ma le punea în farfurii porţiile de orez fiert. Povesteşte-mi din nou de ce nu  creşte nimic pe 

el.  

       - Ah, îi răspunse tatăl, ai auzit-o deja de nenumărate ori. Ştii răspunsul.  

       - Mai spune-mi o dată, Ba, imploră Minli. Te rog! 

      - Bine, fie, cedă el şi, în timp ce-şi aşeza beţigaşele pe masă, Minli îi surprinse pe chip surâsul 

atât de drag ei.                                                                      

Grace Lin, Bătrânul din Lună 
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Lectură 

Pentru a desprinde toate semnificaţiile textului, vom utiliza metoda 

Pălăriile gânditoare.  

Este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor care se 

bazează pe interpretarea de roluri, în funcţie de pălăria aleasă. Sunt şase       

pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: albă, verde, roşie, galbenă, albastră, neagră. 

Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul, aşa cum consideră mai bine.  

  

1. Cu pălăria albă pe cap se face o analiză obiectivă a  situaţiilor!!     

     - prezintă lucrurile aşa cum sunt,  fără nicio părere, interpretare critică sau 

emoţie. 

 Răspunde corect şi în propoziţii următoarelor întrebări, valorificând  textul dat. 

a) Cine sunt Ma și Ba?  

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

b) Din ce cauză oftează des mama lui Minli? 

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

c) Ce înseamnă numele  Minli? 

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

d) Ce poveste cerea Minli să i se citească în fiecare seară? 

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

e) Ce îşi aşeza Ba pe masă, înainte de a începe povestea? 

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

2. Când gândim cu pălăria roşie pe cap nu trebuie să dăm nicio justificare! 

                  - gândire afectivă care se bazează pe emoţii, sentimente, intuiţie  

 

 Ce ţi-a plăcut cel mai mult din acest fragment? De ce? 

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

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

 

3. Cu pălăria neagră pe cap se face o evaluare critică a faptelor! 

- gândire negativă, se bazează pe evidenţierea greşelilor, a punctelor slabe şi a 

riscurilor 

 Ce nu ţi-a plăcut din acest fragment? Ce fapte dezaprobi? Justifică-ţi răspunsul. 

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

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

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

4. Cu  pălăria  galbenă  pe  cap  gândim  pozitiv şi vedem  numai avantajele 

situaţiei! 

- evidenţiază avantajele, oportunităţile şi posibilităţile de concretizare ale 

unei idei 

 De ce crezi că autoarea  a creat un astfel de personaj? 

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

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

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

5. Când gândim cu pălăria albastră, încercăm să oferim o privire de 

ansamblu asupra faptelor. 

- definirea, extragerea clară a problemei şi concluzia. 

 Care crezi că este mesajul acestui fragment? 

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

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

............................................................................................................................................................................... 
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6. Cu pălăria verde pe cap nu există limite în calea gândurilor! 

                                      - gândirea creativă  se bazează pe generarea de idei noi. 

Scrie un text narativ de 150-200 de cuvinte, în care să îţi imaginezi povestea Muntelui 

Neroditor.  

În compunerea ta, vei avea în vedere: 

 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 

Citeşte povestea originală, din cartea Bătrânul din Lună de Grace Lin şi compară cu ceea ce ai creat 

tu. 

 

Comunicare orală  

Realizează, oral, trecerea în vorbire indirectă a replicilor din finalul textului dat. 

 

Redactare 

Aminteşte-ţi regulile privitoare la scrierea unui rezumat. Completează spaţiile punctate cu 

informaţiile cerute. 

       Rezumatul constă în prezentarea ……………………………………. a conţinutului, cu 

reţinerea ……………………………… importante, eliminând ………………………………… 

Se foloseşte persoana ……………………………. a verbului, modul …………………………... 

Timpul …………………………………… sau, dacă este necesară stabilirea unui raport de 

anterioritate, timpul ………………………………………… Nu se admit ………… personale. 
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Verbul - modurile imperativ şi conjunctiv 

 Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări. 

         Poveștile terapeutice reprezintă una din cheile de la poarta autocunoașterii. […] 

        Este indicat, așadar, ca un copil să citească sau să îi fie citite astfel de povești cel puțin o dată 

pe săptămână. În urma lecturării puneți întrebări pertinente, legate de ceea ce s-a întâmplat în 

poveste, de greșelile care au fost făcute de personaj, de cum au fost acestea îndreptate etc. Vedeți ce 

a înțeles copilul și dacă nu a înțeles, dacă mesajul poveștii nu a ajuns la el, încercați să i-l explicați 

cât mai clar și pe înțelesul său sau chiar să mai citiți o dată povestea și să vedeți dacă nu cumva 

prima oară nu a fost îndeajuns de atent. Unele cărți cu povești terapeutice au deja scrise întrebările 

pe care le puteți pune copilului după lectură sau alte sfaturi pentru părinți. Luați-le în considerare 

pentru că au și ele scopul lor bine delimitat.   

                                                         http://www.psihologulnostru.ro/ce-sunt-povestile-terapeutice/ 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Identifică în textul dat verbele la modul imperativ, transcrie-le în spaţiul de mai jos, precizând ce 

exprimă, persoana şi numărul acestora. 

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

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

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

2. Trece verbele identificate mai sus la forma negativă, persoana a II-a, numărul singular, explicând 

şi modul cum se formează forma negativă a modului imperativ. 

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

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

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

3. Subliniază formele corecte de imperativ din exemplele de mai jos: 

a) Fi/ fii atent la oră. 

b) Taceţi/ tăceţi! 

c) Refă/ reface desenul! 

d) Zi/ zii lecţia! 

e) Nu fă/ nu face prostii! 

f) Nu fi/ nu fii supărat! 

http://www.psihologulnostru.ro/ce-sunt-povestile-terapeutice/
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g) Nu zi/ nu zice! 

h) Nu adu/ nu aduce tema! 

4. Completează tabelul de mai jos cu formele de imperativ, formă afirmativă, ale verbelor indicate. 

Persoana a II-a a aştepta a hotărî a reţine a scrie a zâmbi 

singular      

plural      

5. Identifică în textul dat verbele la modul conjunctiv, transcrie-le în spaţiul de mai jos, precizând ce 

exprimă, persoana şi numărul acestora. 

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

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

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

6. Încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată, sau litera F, dacă o consideri falsă. Scrie în 

spaţiul dat afirmaţia corectă: 

A/F Modul conjunctiv îl recunoaştem după conjuncţia să. 

 

A/F Modul conjunctiv are timpul viitor 

 

A/F La persoana a II-a singular, următoarele verbe se scriu cu doi i: a fi, a ști, a ține, a veni, a 

deveni, a susține, a deține, a reține, a reveni, a preveni, a redeveni (tu să fii, tu să știi, tu să ții, tu să 

vii, tu să devii, tu să susții, tu să deții, tu să reții, tu să revii, tu să previi, tu să redevii). 

 

A/F Forma corectă a verbului a avea la modul conjunctiv, timpul prezent, este să aibe. 

 

7. Alcătuieşte câte o propoziţie în care predicatul exprimat prin verb la conjunctiv să exprime: 

 o poruncă 

 un îndemn 

 un sfat 
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8. Continuă şirul următor folosind verbe la modul conjunctiv: 

       Dacă aş fi Minli, personajul din opera Bătrânul din Lună, aş vrea: 

 să …………………………………………………………………………  

 să ………………………………………………………………………… 

 să ………………………………………………………………………… 

 să ………………………………………………………………………… 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

9. Construieşte câte o propoziţie cu predicatul exprimat prin imperativul verbelor la singular şi la 

plural, forma afirmativă: 

 

 a înainta    

                          

 a crea  

 

 a înnoi  

 

 a scrie  

            

10. După modelul dat pentru primul verb, completează locurile libere cu imperativul verbelor date, 

la persoana şi numărul indicate. 

 Imperativ, persoana a II-a singular, urmat de 

pronumele -ţi  

Persoana a II-a plural, fără 

pronume personal neaccentuat 

a culege culege-ţi  (tu) culegeţi (voi) 

a alege   

a crea   

a privi   

a scrie   

a duce   

a face   

 

 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................... 
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11. Verbele la modul conjunctiv pot avea și forme care exprimă faptul că acțiunea s-a petrecut în 

trecut. Subliniază aceste verbe în enunțurile de mai jos: 

a) Trebuia să fi mers la școală, dar m-am îmbolnăvit. 

b) Să fi mers la antrenament, puteam să câştig concursul. 

c) Doream să fi venit la mine mai repede. 

d) Nu cred să fi greşit aşa de mult. 

12. Scrie-i mamei tale un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării. Foloseşte cât mai multe verbe la 

modul conjunctiv, pe care le vei încercui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................ 
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3. Figuri de stil: antiteza, hiperbola 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

             Ehei, cică era odată un tărâm pe care cerul îl dăruise cu toate bunătăţile şi frumuseţile sale. 

Câmpurile îi erau întinse, roadele bogate, pădurile dese şi răcoroase, apele cristaline şi reci precum 

gheaţa, iar munţii semeţi ascundeau în măruntaiele lor comori nepreţuite. 

        Oamenii acelei ţări erau drepţi, harnici şi milostivi, aşa cum nu găseai în alte capete ale 

lumii. Dacă erau cu adevărat cunoscuţi cale de nouă mări şi ţări, era pentru că iubeau din adâncul 

sufletului Adevărul. Nicăieri nu era mai dispreţuită minciuna şi mai aspru pedepsit cel care s-ar fi 

încumetat să spună câte una mai gogonată. […] 

        Într-o seară, oamenii s-au îndreptat spre gospodăriile lor, osteniţi după truda unei zile de 

muncă. S-au înfruptat din bucatele cele gustoase şi s-au grăbit să-şi caute odihna în paturile cele 

primitoare. 

         Către miezul nopţii, în înaltul cerului le-a apărut o lumină roşiatică. La început a fost cât o 

nucă, dar a crescut uşor, uşor, până ce a cuprins cerul întregii ţări. La un timp, lumina s-a lăsat 

deasupra munţilor, apoi deasupra caselor şi ogoarelor. În cele din urmă, ea şi-a croit drum prin 

hornurile sobelor, pătrunzând în odăile şi în sufletele oamenilor. Neştiind ce li se întâmplă, ei s-au 

întors pe cealaltă parte, continuându-şi somnul. Ba, încă, nici măcar de dimineaţă nu s-au dumirit. 

Şi-au umplut traista cu merinde şi s-au dus acolo unde îi chemau treburile. Câte unul mai isteţ a 

băgat de seamă că vorba le era schimbată, că nu mai spuneau lucrurilor pe nume ca mai înainte, şi 

că nu mai simţeau aceeaşi dorinţă de a dezvălui tot ceea ce gândeau. Nepricepând însă care era 

pricina, şi acela înălţa din umeri, văzându-şi de treabă. 

       Ehei, dar a venit ora prânzului şi locuitorii Ţării Adevărului s-au aşezat la masă. Şi-au 

umplut ulcelele cu apă rece şi, cu neţărmurită surprindere, au descoperit că apa îngheţa cât ai zice 

peşte. Iarăşi cei mai înţelepţi au zis: 

– Fraţilor, o mare primejdie ne ameninţă! Nu vedeţi că minţim de îngheaţă apele? 

– Nu poate fi adevărat! s-au împotrivit cei mai numeroşi. Nu cutează Minciuna să se abată 

pe meleagurile noastre! Trebuie să fie vreun joc. Haideţi mai bine să îl deprindem! […] 

      Azi aşa, mâine aşa, Minciuna a pătruns tot mai adânc în viaţa oamenilor. Pe nesimţite, ea n-a 

mai fost un joc, ci un fel de a trăi. […] 

       De la a preţui Minciuna şi până la urî Adevărul, n-a fost decât un pas. Hăituit şi hulit de 

toată lumea, sărmanul de el a devenit o ciumă aducătoare de nenorociri. De altfel, ce nevoie mai 

aveai să rosteşti drept, dacă numai vorba strâmbă avea căutare? 

Petre Crăciun, Țara Adevărului și Împăratul-Minciună 
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Lectură 

Pentru înţelegerea textului şi desprinderea semnificaţiilor, vom aplica metoda cercul literar pe 

roluri. 

Grupa - INTEROGATORII 

1. Formulează o listă cu şase întrebări, pornind de la textul dat, având ca scop înţelegerea mai bine a 

textului. Acestea vor fi adresate celorlalţi colegi, pentru aprofundare. 

1.……………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………………… 

 

 Grupa – CĂLĂTORII 

2. Imaginează-ţi că eşti un călător prin acest text. Identifică toate cuvintele-cheie care să-i ajute pe 

colegii tăi  să înţeleagă textul, apoi explică rolul acestora în descifrarea mesajului textului.  

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

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

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

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

 

Grupa - STILIŞTII 

3. a) Identifică în textul dat câte un exemplu pentru următoarele figuri de stil şi procedee artistice 

învăţate: 

personificare 

comparaţie 

enumeraţie 

repetiţie 

antiteza 

hiperbola 
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b) Creează alte două situaţii în care să apară antiteza şi hiperbola. 

 

 

 

 

Grupa - CONECTORII 

4. Realizează conexiuni (legături) între textul citit şi alte texte citite, studiate sau audiate în diferite 

contexte, având ca temă adevărul şi minciuna. Poţi prezenta şi o situaţie de viaţă asemănătoare. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Grupa - ILUSTRATORII 

5. Desenează ceva inspirat de fragmentul dat. 

 

Grupa - SINTETIZATORII 

6. Redactează în 150-200 de cuvinte, rezumatul textului dat. În compunerea ta, vei avea în vedere: 

 să prezinţi succesiunea întâmplărilor, pe baza ideilor principale din text; 

 să respecţi convenţiile specifice rezumatului; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 

 Comunicare orală  

Prezintă oral, în cel mult trei minute, o întâmplare din viaţa ta, în urma căreia ai tras concluzia că: 

Minciuna are picioare scurte. 

 Redactare 

Imaginează-ţi că faci parte dintr-un grup care desfăşoară o campanie de promovare a adevărului în 

şcoala ta. Realizează, pe o coală de desen, un afiş adecvat, incluzând cel puţin trei dintre 

următoarele cuvinte: viaţă, viitor, respect. 
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Modul condiţional - optativ. Rolul verbului în propoziţie                                       

Predicatul verbal şi predicatul nominal 

 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Continuă  enunţurile din cadranul de mai jos cu verbe la modul condiţional-optativ. 

Dacă aş locui în Ţara Adevărului,  Dacă aş fi Împăratul-Minciună, 

Dacă aş fi preşedinte într-o astfel de ţară, Dacă l-aş prinde pe prietenul meu cu 

minciuna, 

2. Completează spaţiile libere cu forma potrivită a unui verb, la modul condiţional-optativ, timpul 

prezent. 

a) Vara, copiii                                                       toată ziua la ştrand. 

b)                                                                           , dacă ţi-ar intra ceva în ochi? 

c) Ştiu sigur că                                                             câteva zile de odihnă. 

d)                                                         cu mine la concert  dacă aş găsi bilete? 

e) Ţi-                                                          să ne întâlnim cu colegii la film? 

f) Desigur că                                                                     dacă m-ar întreba aşa ceva. 

g)                                                                        dacă i-ai da o notă bună. 

h)                                                                   dacă ar avea mai mulţi bani. 

i) Am veni la voi dacă                                                                            acasă. 

 

3. Folosind verbe la modul condiţional-optativ,  notează zece idei care îţi vin în minte pentru a 

scăpa de plictiseală. Subliniază-le. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................. 
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4.  Conjugă verbele a fi şi a veni la modul condiţional-optativ, timpurile prezent şi perfect. 

Alcătuieşte câte o propoziţie cu forma de la persoana I,  numărul plural,  timpul perfect al celor 

două verbe. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

5.  Scrie valoarea morfologică a verbelor a fi, a avea şi a vrea din enunţurile următoare (predicativ/ 

copulativ/ auxiliar). 

 Mama era veselă.                     ................................................ 

 Cărţile sunt pe birou. ................................................ 

 Vecinii au un căţel. ................................................ 

 Copiii au participat la un concurs. ................................................ 

 Pomii au înmugurit. ................................................ 

 Nu vor note mici. ................................................ 

 Am plecat în excursie. ................................................ 

 Fata este frumoasă.  ................................................ 

 Să fi citit mai mult, ar fi ştiut. ................................................ 

 6. Înlocuieşte verbul a fi  din enunţurile de mai jos cu unul dintre verbele: a se afla, a exista sau a 

se găsi. 

    Ea este în  clasa noastră de-o săptămână.                                                    Munţii sunt de când 

pământul.          În penarul meu era o radieră frumoasă.                                                                                                                                                                                                       

(                                   )   Mirela nu a mai fost  de mult timp la bunicii ei. (                                      )  

Astă vară am fost la mare. (                                  )   A fost odată ca niciodată. (                             ) 

 

 

a fi a veni 

prezent prezent perfect perfect 
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7.  Subliniază cu o linie predicatele verbale şi cu două linii predicatele nominale din textul următor. 

Familia noastră este numeroasă şi apartamentul în care locuiam era neîncăpător. Tata a 

hotărât să facem  un schimb de locuinţă. În vara aceasta am găsit o casă în care stăm deja de două 

luni. Casa este frumoasă, are multe camere, iar noi suntem fericiţi că am ales-o. 

 

8.  Transcrie predicatele din textul de la exerciţiul anterior,  precizează felul acestora și numește 

părțile de vorbire prin care se exprimă.  

Exemple: 

 este numeroasă – predicat nominal exprimat prin verbul copulativ este și numele predicativ 

numeroasă (adjectiv); 

 locuiam – predicat verbal exprimat prin verb predicativ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Alege, prin încercuire, varianta corectă. 

 Ai fii citit/ Ai fi citit cartea dacă ţi-o recomandau prietenii tăi. 

 A-ţi fii mers/ Aţi fi mers acolo dacă vă invita. 

 Ele s-ar sfii/ s-ar sfi/ s-ar sfiii să spună adevărul. 

 Mi-ar place/ mi-ar plăcea să merg la munte. 

 Dacă aşi purta/ a-şi purta/ aș purta ochelari, aş vedea mai bine. 

 Aţi fi plecat/ a-ţi fii plecat acolo dacă era vreme bună. 

 Norii  ar dispărea/ ar dispare dacă ar bate vântul. 
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10. Subliniază, în enunţurile de mai jos, verbele la modul condiţional-optativ: 

 Pentru a-i face mamei o surpriză, te-ai străduit aşa cum nimeni altcineva n-ar fi făcut. 

 Te-aş ruga să vorbeşti despre ideea de a relua revista şcolii. 

 Să fi fost acasă, i-aş fi făcut o surpriză. 

 Ar fi bine să le spui ce trebuie. 

 Am merge acolo dacă ar veni şi ei cu noi. 

 Le-a spus că ar trebui să îşi facă toată tema. 

 Aţi merge acolo dacă v-ar invita. 

 Dacă aş fi avut mai mult timp, terminam proiectul. 

 Ţi-ar plăcea această rochiţă? 

 

11. Analizează predicatele nominale din următoarele enunţuri după modelul de mai sus, precizând 

şi modul, timpul, persoana şi numărul verbului a fi. 

 Uneori, Alexandru este încăpăţânat. 

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

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

 Miruna e mică, blondă, neastâmpărată şi veselă.  

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

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

 Acum trei ani, am fost campionii şcolii la volei. 

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

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

 Bunicul meu a fost sportiv de performanţă. 

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

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

 Dana, scriitoarea, va fi premianta clasei. 

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

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

 

12.  Scrie câteva impresii despre un loc real sau imaginar în care ţi-ar plăcea să trăieşti împreună cu 

familia ta. Vei folosi cinci verbe la timpul prezent al modului condiţional-optativ şi trei predicate 

nominale.  Nu uita să le subliniezi! 
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4. Narativul nonliterar 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

             Realitatea ar trebui să fie sursa adevărului, aceasta să aibă la bază fapta reală în sine. Numai 

că, oamenii deţin capacitatea subtilă, de altfel, de-a  transforma realitatea în minciună, în funcţie de 

interese, scopuri sau pentru salvarea unei situaţii pe care cu bună ştiinţă au creat-o. Acest tip de 

oameni, progresiv şi aparent, câştigă teren în faţa adevărului, dar fără să  realizeaze  viziunea de 

perspectivă asupra unor lucruri. Minţind, omul se minte pe sine, devine un nimic pentru ceilalţi, 

aceştia pierzîndu-şi încrederea şi respectul faţă de el.  

În acest sens W. Forster afirma: ,,Minciuna aduce o slăbire a vieţii şi o micşorare a 

personalităţii, care face din individ prada sigură a tuturor ruşinilor şi a tuturor slăbiciunilor.” 

           Minciuna devine o rutină pentru cine a minţit o dată şi se bucură că nu a fost descoperit, a 

doua oară i se va părea mult mai uşor să ascundă adevărul. În goana sa după minciună, omul va 

amplifica şi mai mult faptele, le va îmbrăca în formele degradante şi imorale ale minciunii, fără să 

observe chiar nici el că a devenit un mincinos. Oamenii slabi, lipsiţi de personalitate mint cu scopul 

acoperirii neputinţei sau a mediocrităţii lor. Mint, pentru că prin miciună şi dezinformare, cred că 

pot stăpâni sau domina. În minciună zace, numai răutate şi înşelăciune, iar perfidia, o rezultantă a 

minciunii, are întotdeauna un scop negativ şi, nu unul nobil. Acei oameni ,,mieroşi” şi ipocriţi sunt 

mesagerii minciunii şi ai vicleşugului în scop personal. 

                Limita dintre adevăr şi minciună este greu de descifrat, adevărul poate fi ușor alterat de 

minciună. Acea deviere a adevărului înspre minciună, acea picanterie a miciunii presărată peste 

adevăr, nu face decât să realizeze procesul de ,,fardare” a adevărului. 

                                                       https://salaj.transilvania-tv.ro/despre-adevar-si-minciuna/ 

 

Lectură 

1. Reciteşte cu atenţie textul de mai sus, subliniază informaţiile din text şi marchează-le cu 

semnele corespunzătoate. La sfârşit, transcrie fragmentele subliniate în coloanele potrivite din 

tabel, lucrând astfel cu o metodă nouă, metoda sinelg. 

 

 

 

 

 

https://salaj.transilvania-tv.ro/despre-adevar-si-minciuna/
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ŞTIAM    ٧ ŞTIAM  ALTFEL  - NU ŞTIAM    + CE  ÎNSEAMNĂ   ? 

    

2. Notează sensul următoarelor cuvinte din text, utilizând DEX-ul limbii române. 

 subtilă 

 perspectivă 

 rutină 

 va amplifica 

  degradante  

 mediocrităţii 

 alterat 

 deviere  

3. Completează spaţiile libere cu informaţiile potrivite din textul dat. 

a) Sursa adevărului ar trebui să fie…………………………………………………………………. 

b) Oamenii transformă  realitatea în minciună, în funcţie de……………………………………… 

c) Pentru cine a minţit o dată, minciuna devine……………………………………………………. 

d) Prin minciună şi dezinformare, oamenii cred că pot……………………………………………. 

e) Cel mai greu de descifrat este…………………………………………………………………… 

4. Notează adevărat sau fals în dreptul fiecărei afirmaţii, valorificând textul dat. 

a) se caracterizează prin utilizarea limbajului obișnuit, din viața de zi cu zi;   

b) se adresează sufletului cititorului, având rolul de a emoţiona; 

c) scopul este informarea sau convingerea cititorului/ ascultătorului (informativ/ persuasiv); 

d) informațiile prezentate pot fi reale sau inventate; 
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e)  emițătorul/ autorul prezintă informațiile obiectiv (fără a-și spune părerea); 

f) cuvintele sunt folosite cu sensul lor figurat, apar expresiile frumoase. 

5. Prezintă câteva asemănări şi deosebiri, cu ajutorul metodei diagrama Venn, între textul preluat 

din basmul Țara Adevărului și Împăratul-Minciună scris de  Petre Crăciun şi textul de mai sus. 

 

 

Diagrama Venn 

Comunicare orală  

Imaginează-ţi că eşti redactor la revista şcolii şi trebuie să scrii un articol despre adevăr şi minciună.  

1. Alcătuieşte, împreună cu colegii de clasă, o listă cu ideile care vă vin în minte în legătură cu acest 

subiect.  

2. Reciteşte ideile, selectează-le pe cele mai importante, elaborează un plan al lucrării, iar apoi: 

a) Redactează textul pe ciornă, astfel, vei putea schimba ordinea ideilor, vei putea renunţa la 

anumite cuvinte pentru a introduce altele;  

b) Reciteşte textul cu voce tare, urmărind claritatea ideilor şi corectitudinea exprimării. Modifică 

(revizuieşte) ceea ce crezi că mai trebuie modificat pentru ca textul să îşi atingă scopul; 

c) Redactează forma finală a textului, fiind atent la aşezarea în pagină, la organizarea paragrafelor, 

la spaţiile dintre litere, la dimensiunea literelor. Prezintă în fața clasei. 

  

Redactare 

Redactează în 150-200 de cuvinte o scrisoare adresată bunicilor, în care să-i informezi cu privire la 

excursia ta, alături de familie, într-o ţară imaginară, Ţara Adevărului. În scrisoarea ta, vei avea în 

vedere: 

 să respecţi convenţiile specifice redactării unei scrisori; 

 să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

 să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 
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Modurile nepredicative (nepersonale) ale verbului 

1. Completează următorul regulament al clasei tale cu câte 9 verbe la modul infinitiv, după modelul 

dat. 

În clasă, elevii pot: 

 învăţa 

 

În clasă, elevii nu  pot: 

 distruge 

 

 

2. Alături de colegul/ colega de bancă, notează cât mai multe verbe la modul infinitiv care au 

următoarele terminaţii, specifice acestui mod: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Atunci când avem foarte multe pe cap, avem multe de făcut. Scrie cinci lucruri pe care le ai de 

făcut când ești la şcoală. De exemplu: Am de scris. 

…………………………………..   ………………………………….. 

…………………………………..   ………………………………….. 

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

4. Alege, prin încercuire, forma corectă a verbelor la modul gerunziu: 

 Văzând-o/ Văzândo acolo, i-a spus tot ce avea de spus. 

 Fiind/ Find speriată, nu şi-a mai amintit nimic. 

 Nemaiputând/ Ne mai putând merge, i-a anunţat să ştie. 

 Vorbindu-i-se/ Vorbind-u-i se zilnic despre asta, s-a săturat. 

a: 

ea: 

e: 

i/ î: 
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 Amintindu-şi/ Amintinduşi de ea, a sunat-o. 

 Spunându-le/ Spunândule  povestea, s-a întristat. 

5. Completează tabelul următor cu participiul, supinul şi gerunziul verbelor date: 

Infinitivul Participiul Supinul Gerunziul 

a cânta    

a dansa    

a scrie    

a umbla    

a mânca    

a prinde    

a minţi    

a fura    

6. Transformă enunţurile următoare, punând verbele subliniate la modurile indicate între paranteze: 

a) Nu putea să înţeleagă decizia ta. (infinitiv) 

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

b) Când a ajuns, a observat că nu era acolo cel care trebuia. (gerunziu) 

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

c) Are să rezolve mai multe sarcini. (supin) 

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

d) A plecat să pescuiască. (supin) 

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

e) Ştia să rezolve orice exerciţiu. (infinitiv) 

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

f) Cum îşi învăţase bine rolul, a ştiut tot, fără omisiuni. (gerunziu) 

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

 

 În vederea aprofundării cunoştinţelor despre modurile nepredicative ale verbului, vom 

utiliza, în continuare metoda cubului. 

7. Descrie, în câteva rânduri, camera ta, folosind cât mai multe adjective provenite din verbe la 

participiu, pe care le vei sublinia. 

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

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

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

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

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

8. Compară forma verbului la participiu cu forma verbului la supin. Ce ai observat? 

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

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

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

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

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Analizează modul de formare al următoarelor moduri şi timpuri, precizând elementele 

componente: 

 Am învăţat…………………………………………………………………………………… 

 Voi învăţa……………………………………………………………………………………. 

 Aş învăţa…………………………………………………………………………………….. 

 Să fi citit…………………………………………………………………………………….. 

 Aş fi plecat………………………………………………………………………………….. 

 Vom studia………………………………………………………………………………….. 

10. Asociază verbele din stânga, prin săgeţi, cu modurile potrivite: 

 a spune                                                            infinitiv                                                   

 de făcut                                            

 nemaiştiind 

 la cules                                                           gerunziu 

 pentru citit 

 a dansa 

 mergând 

 de spălat                                                          supin 

 văzând-o  
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11. Aplică cele învăţate, subliniind verbele la infinitiv şi gerunziu, apoi completează tabelul dat. 

a)  Mihai ... văzând că nu e nici un mijloc pacinic de mântuire, hotărăşte a deştepta ţara, a o scula şi 

a ridica sabia răzbunătoare în contra barbarilor tirani. 

                                                          Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai – voievod Viteazul 

b)  Pe vodă-l zăreşte călare trecând 

    Prin şiruri, cu fulgeru-n mână. 

   În lături s-azvârle mulţimea păgână 

   Căci vodă o-mparte, cărare făcând, 

  Şi-n urmă-i se-ndeasă, cu vuiet curgând, 

                                                  Oştirea română. 

                                                       George Coşbuc, Paşa Hassan 

c) Oprindu-se vaporul la Brăila, mă hotărâi a mă coborî pe uscat şi a întrerupe călătoria mea în 

Orient, pentru a mă rătăci câtăva vreme în câmpiile Valahiei... 

                                                                                             Vasile Alecsandri, Balta–Albă 

Infinitiv Gerunziu 

  

 

12. Argumentează scrierea corectă  a următoarelor verbe: 

 Ştiind / ştind…………………………………………………………………………………… 

 Va veni/ va venii………………………………………………………………………………. 

 Ne mai auzind/ nemaiauzind………………………………………………………………….. 

 A fi/ a fii…………………………………………………………………………………….… 

 Spunându-i/ spunândui……………………………………………………………………….. 

 Deformat/ de format……………………………………………………………………….…. 

 Creând/ creeând………………………………………………………………………………. 

 Va fi/ va fii……………………………………………………………………………………. 

 Vorbind-o/ vorbindo………………………………………………………………………….. 
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5. Textul narativ în versuri 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

Ei, vezi, mă rog, ce nătărău! 

Tot înapoi se dă. 

Așa un rac pe fiul său 

Odată ocără. 

— O, bunul meu părinte! 

Răspunse racul fiu - 

Cum mergi tu înainte? 

Mă iartă că nu știu. 

Și dar, te rog, mă-nvață; 

Dă-mi pildă drept povață, 

Și-apoi, eu după tine 

Voi merge foarte bine. 

 

E grea pretenția fără exemple bune, 

Să fie cineva desăvârșit în lume. 

                                              Alecu Donici, Doi raci – Wikisource 

Lectură 

1. Notează din DEX ce înseamnă cuvântul nătărău. 

 

 

2. Unde şi când are loc întâmplarea? Cine face acţiunea? Transcrie secvenţele care  oferă aceste 

informaţii. 

 

 

3. Numeşte modurile de expunere prezente în textul suport. 

 

 

4. Precizează, sub formă de idei principale, etapele acţiunii din textul narativ în versuri  Doi raci de 

Alexandru Donici. 
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5. Explică în 30-40 de cuvinte înţelesul ultimelor două versuri. 

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

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

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

Comunicare orală  

1.Prezintă, în faţa clasei, o situaţie din viaţa reală care consideri că se potriveşte învăţăturii 

transmise de această operă literară. 

2.Realizează reprezentarea grafică (harta) a textului dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactare 

Scrie, în maximum 50 de  cuvinte, rezumatul textului dat.  Vei avea în vedere: 

 să prezinţi succesiunea întâmplărilor la care participă personajele; 

 să respecţi convenţiile specifice rezumatului; 

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

 să te înscrii în limita de spaţiu indicată.  

 

 
Situaţia  iniţială ................................................................................................................................... 

Cauza acţiunii ................................................................................................................................................ 

Desfăşurarea acţiunii .................................................................................................................................... 

Depăşirea situaţiei dificile ........................................................................................................................... 

Situaţia finală ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
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Substantivul 

 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 

  Elemente de construcție a comunicării 

1. Extrage, din textul de mai sus, două substantive comune şi două substantive proprii: 

substantive comune    substantive proprii 

 

 

2. Stabileşte genul, numărul şi cazul substantivelor subliniate în textul suport. 

Substantivul Genul Numărul Cazul   

    

    

    

    

    

 

3. Alcătuieşte enunţuri în care substantivele de mai jos să fie, pe rând, în cazurile indicate. 

 

 oameni 

 

 rândul 

 

 maniera            

 

     acuzativ ..................................................................................................  

 

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

       nominativ ..............................................................................................

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

      genitiv ................................................................................................... 

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

      vocativ ................................................................................................... 

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

       genitiv .....................................................................................................

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

  

      dativ .......................................................................................................

 ................................................................................................  
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4. Indică, prin bifare, felul prepoziţiilor următoare:  

             simplă                      compusă 

 în 

 cu 

 de la 

 pe lângă 

 de pe la 

 de pe sub 

 pentru 

5. Recunoaşte subiectele, atributele şi complementele din enunţurile următoare şi identifică 

substantivele prin care se exprimă: 

a. Vântul bate cu putere.                                                 

b. Mama colegei mele este de treabă. 

c. Ascultă melodia de suflet! 

Subiecte: 

 

Atribute: 

 

Complemente: 

 

6. Subliniază cu o linie substantivele defective de singular şi cu două linii substantivele defective de 

plural: aur, câlţi, şale, miere, tăiţei, baseball, pantaloni, sete, cinste, cuişoare. 

7. Formează substantive colective de la cuvintele: alun, brad, şcolar, ţăran, tânăr, frunză, porumb, 

piatră. 

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

8. Articulează, cu articol hotărât şi cu articol nehotărât, (singular şi plural), următoarele substantive 

nearticulate: 

Substantiv nearticulat Cu articol hotărât Cu articol nehotărât 

avânt   

specie   

şir   

traducere   

lucrare   
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Completează spaţiile din structurile următoare cu formele potrivite ale articolului posesiv-

genitival: 

 nişte obiecte             copilului 

 o uşă                 balconului 

 sala de sport                 şcolii 

 sălile de clasă                   şcolii 

 un susur dulce              pârâului 

10. Construieşte enunţuri în care să foloseşti substantivul fabulă în cazul acuzativ, cu următoarele 

funcţii sintactice: 

 atribut prepoziţional   .................................................................................................... 

 complement direct   .................................................................................................... 

 circumstanţial de mod  .................................................................................................... 

11. Alcătuieşte patru enunţuri în care substantivul oameni să fie precedat, pe rând, de patru 

prepoziţii/ locuţiuni prepoziţionale specifice cazului genitiv. 

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

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

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

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

12. Asociază fiecare cuvânt dat cu câte o emoţie pe care ţi-o produce. Alcătuieşte, apoi, propoziţii 

cu substantivele formate în exprimarea emoţiei, astfel încât acestea să fie în cazuri diferite: 

◦ cer senin   .................................................. 

◦ nori negri  .................................................. 

◦ soare puternic .................................................. 

◦ noapte de vară .................................................. 

◦ frigul iernii  .................................................. 

a) ........................................................................................................................................................... 

b) ........................................................................................................................................................... 

c) ........................................................................................................................................................... 

d) ........................................................................................................................................................... 

e) ........................................................................................................................................................... 
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6. Familia. Narativul nonliterar 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

             Toţi părinţii pot greşi şi pot cădea uneori în capcane. Nu există părinte care să ştie în orice 

moment cum să reacţioneze. Însă atunci când greşelile sunt frecvente şi părintele persistă în 

greşeală, creşte probabilitatea apariţiei unor probleme de comportament la copii. 

            Iată câteva dintre cele mai întâlnite greşeli  ale părinţilor care afectează dezvoltarea 

emoţională şi comportamentală a copilului. Sunt totodată forme pe care abuzul asupra copiilor le 

poate lua: de la abuz fizic, la abuz emoţional sau verbal. 

          1. Observă numai comportamentele neadecvate ale copilului şi ignoră comportamentele 

„bune”. Unii copii nu primesc nicio atenţie din partea părinţilor/ adulţilor atunci când se comportă 

bine şi de aceea acest comportament se va repeta mai rar. 

            Dacă cei mici sunt ignoraţi atunci când se comportă frumos, dar sunt certaţi şi atenţionaţi 

atunci când sunt neascultători, pot învăţa că singurul mod de a obţine atenţia adulţilor este să adopte 

comportamentul nedorit. 

            Toţi copiii (şi toţi adulţii) – au nevoie de laude. Acestea îi ajută să repete comportamentele 

aşteptate de către adulţi şi sunt un bun reper, cu ajutorul cărora copiii îşi vor putea regla 

manifestările. Nu vă limitaţi deci la a vă certa copilul pentru ce nu face bine! Lăudaţi-l atunci când 

se poartă frumos şi când vă ascultă! 

            2. Nu îşi manifestă afecţiunea. Mulţi părinţi uită să îşi exprime afecţiunea, nu au fost 

obişnuiţi să o facă sau consideră că pe copil e mai bine “să îl pupi în somn”. A fi distant emoţional 

faţă de copil îl învaţă pe acesta să nu cunoască emoţiile, să nu le exprime. Pe termen lung, această 

greşeală a părinţilor va afecta relaţiile copilului cu ceilalţi, va provoca frustrare, anxietate. 

             O metodă prin care părinţii îşi pot manifesta interesul şi grija pentru copil este exprimarea 

frecventă a afecţiunii fizice. Atingerile, îmbrăţişările, îi ajută pe copii să crească într-un mediu în 

care simt afecţiunea şi încrederea de a manifesta şi primi afecţiune. Afecţiunea manifestată în primii 

ani de viaţă ai copilului îi ajută să formeze legături stabile cu părinţii. 

            3. Nu sunt disponibili pentru copiii lor. A fi disponibil pentru copilul tău înseamnă mai mult 

decât a-l ajuta la lecţii, a-l lua de la şcoală, a-i pune masa. Înseamnă a comunica şi a te juca cu 

copilul tău, creând astfel o conexiune care construieşte încrederea copilului în el însuşi, îl ajută să 

aibă relaţii reuşite cu alţi copii sau adulţi, îi dă sentimentul de siguranţă într-o lume pe care încă nu 

o cunoaşte. [...] 

                        https://www.itsybitsy.ro/10-greseli-frecvente-pe-care-le-fac-parintii-si-efectele-lor/ 
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Lectură 

1.   Indică sinonime contextuale ale cuvintelor subliniate în textul dat.     

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

2.   Încercuieşte varianta care corespunde informaţiilor din textul dat: 

 Greşeli frecvente ale părinţilor în relaţie cu copiii lor sunt: 

  a) nu sunt disponibili pentru copiii lor;           b) lăudarea rezultatelor. 

 Afecţiunea manifestată în primii ani de viaţă ai copilului îi ajută să formeze legături stabile 

cu părinţii. 

 a) adevărat         b) fals 

 Copiii repetă rar comportamentele ,,bune” pentru că: 

a) sunt ignoraţi când se comportă frumos;    b) sunt lăudaţi cănd se comportă frumos. 

3.Transcrie patru cuvinte legate de educaţia dată copiilor de părinţi. 

 

 

4. Extrage, din textul suport, cinci cuvinte din câmpul lexical al familiei. 

 

 

5. Rescrie un îndemn adresat părintelui.  

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

Comunicare orală  

1. RULETA CURIOASĂ 

Spune-ne mai multe despre tine! Intră pe https://wordwall.net/  şi realizează o roată plină de 

răspunsuri. 

De exemplu:  Tata se pricepe cel mai bine la... 

 Tuturor din familie ne place când... 

 Învârtiţi roata până când, fiecare copil din clasă a răspuns măcar  

la o întrebare.  

2. Joc de rol 

După ce aţi aflat lucruri noi despre fiecare, puteţi crea un dialog între membrii familiei pe tema 

,,Cum ne comportăm în vizită.” 

 

 

https://wordwall.net/
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Redactare 

Descrie, într- un text, de minimum 100 de cuvinte, care este relaţia dintre tine şi părinţii tăi. 

 

Adjectivul. Gradele de comparaţie 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la întrebări. 

  ... Şi-l dorea de când îşi putea aduce aminte. Un căţel frumos, pufos, care să-l îndrăgească şi să 

vină la el când îl strigă, pe care să-l dreseze şi să-l înveţe tot felul de lucruri, cum ar fi să dea lăbuţa, 

să se rostogolească atunci când îi făcea semn sau să-i aducă papucii la comandă. 

      Vasilache, pe de altă parte, nu era nici frumos, nici pufos. Era...cum să spun... o ciudăţenie a 

naturii. În materie de patrupede canine, nu semăna cu nimic din ce ştim sau vedem la televizor, pe 

stradă sau aiurea. Avea o culoare indecisă, nişte urechi fără o formă precisă, o blană atât de lungă şi 

de încurcată, că de-abia i se vedeau ochişorii, iar despre coadă e mai bine să nici nu vorbim. 

                                      Alex Moldovan, Vasilache, în vol Cel mai mult şi cel mai mult 

 

Elemente de construcție a comunicării 

1. Subliniază, pe text, structurile care conţin substantive şi adjective. 

2. După ce ai identificat aceste grupuri nominale (substantiv + adjectiv), schimbă numărul acestora 

de la singular la plural și invers. 

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

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

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

3. Alcătuieşte două enunţuri în care să existe câte un adjectiv provenit din verb la participiu. 

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

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

4. Precizează gradul de comparaţie al adjectivelor subliniate în text. 

 

 

5. Formulează un enunţ în care  adjectivele frumos şi pufos să fie însoţite de articol demonstrativ. 
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6. Numeşte  funcţia sintactică a adjectivului din structura Avea o culoare indecisă. Foloseşte-l  

într-un enunţ cu altă funcţie sintactică. 

 

 

 

7. Trece adjectivul bun la toate gradele de comparaţie. 

 pozitiv ................................................. 

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

 comparativ      ................................................. 

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

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

 superlativ  ................................................. 

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

8. Construieşte câte un enunţ în care adjectivul frumos să fie la gradul: 

- comparativ de superioritate 

- superlativ absolut 

 

                      

                                         Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Încercuieşte A pentru adevărat şi F pentru fals. 

 Se dă enunţul Observă numai comportamentele neadecvate ale copilului. 

a) neadecvate este adjectiv propriu-zis. A/ F 

b) neadecvate are grad de comparaţie.    A/ F 

 În enunţul Îl ajută să aibă relaţii reuşite. 

a) reuşite este adjectiv provenit din verb la participiu. A/ F 

b) reuşite are funcţia sintactică de atribut adjectival.   A/ F 

 

10. Alcătuieşte enunţuri în care adjectivele indecisă, precisă, încurcată să însoţească substantive de 

genul feminin, numărul plural, articulate hotărât. Plasează apoi adjectivele în faţa substantivelor 

şi formulează o observaţie în legătură cu ortografia acestora. 

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

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

 

 

OBS! 

 

 

 

11. Formează două figuri de stil diferite cu ajutorul unui adjectiv selectat de tine din textul dat. 

 

 

 

12. Imaginează-ţi o continuare a întâmplărilor din fragmentul dat. Redactează un text de 30-40 de 

cuvinte în care să utilizezi adjective la grade de comparaţie diferite. 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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INTERCULTURALITATE                                                   Valori promovate în arta românească  

Valori promovate în arta din cultura maternă  

Valori promovate în arta din cultura universală  

 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

     Ziua Recunoștinței (engleză: Thanksgiving Day, franceză: Jour de l'Action de grâces) este o 

sărbătoare anuală de o zi, în care se mulțumește (tradițional lui Dumnezeu) pentru bogăția recoltei 

din acel an. Ea se sărbătorește în cea mai mare parte a Americii de Nord  (Statele Unite și Canada). 

Este o sărbătoare a familiei. În Statele Unite, majoritatea afacerilor (în afară de magazine) sunt 

închise joi și vineri în săptămâna cu Thanksgiving pentru a permite angajaților să se reunească, cu 

familia. 

      În Regatul Unit, Thanksgiving este o altă denumire 

pentru Ziua Recoltei, și se sărbătorește în biserici și în sate 

într-o duminică după strângerea recoltei în acea localitate, 

fără a fi o sărbătoare deosebit de importantă. 

       Această sărbătoare a fost preluată de primii coloniști 

sosiți în Lumea Nouă, unde a fost sărbătorită pentru prima 

dată în anul1621, ca semn de recunoștință față de recolta 

miraculoasă obținută în condiții climaterice dure. În decembrie 1941, Congresul SUA a adoptat o 

rezoluție prin care a 4-a zi de joi din noiembrie devine oficial sărbătoare națională a SUA. 

      În Statele Unite se organizează parade de Ziua Recunoștinței, cu ocazia cărora defilează de 

obicei fanfare școlare și se prezintă diferite care alegorice. Mâncărurile tradiționale de Ziua 

Recunoștinței sunt curcanul umplut (fript, afumat sau la cuptor), jambon, cartofi piure, cartofi dulci, 

porumb și plăcinta cu dovleac. 

                                                https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Recuno%C8%99tin%C8%9Bei 

 

Răspunde la întrebări, cu ajutorul metodei hexagonului: 

1.  CUM se numeşte Ziua Recunoştinţei în engleză şi franceză? 

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

2. CÂND  a fost sărbătorită pentru prima dată? 

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

3. CARE parte a textului ţi s-a părut mai interesantă? 

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

4. CE se organizează în Statele Unite în această zi? 

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

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_francez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumnezeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Canada
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lumea_Nou%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1621
https://ro.wikipedia.org/wiki/1941
https://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Car_alegoric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curcan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Recuno%C8%99tin%C8%9Bei
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5. DE CE a fost sărbătorită această zi în anul 1621? 

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

6. UNDE se sărbătoreşte această zi în Regatul Unit? 

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

7. În tradiţiile şi obiceiurile specifice culturii tale, există o sărbătoare a familiei, prezintă în câteva 

rânduri în ce constă aceasta sau cum ţi-ai imagina-o, dacă nu există. 

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

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

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

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

8. Scrie, în câteva rînduri, un motto care se potriveşte familiei tale. 

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

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

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

 

Proiect 

          În funcţie de tipul de inteligenţă care ţi se potriveşte, rezolvă sarcina: 

1. Inteligenţa vizual-spaţială - Talent la desen sau arte vizuale 

    Ştiai că există un arbore genealogic al fiecărei familii? Desenează şi tu arborele genealogic al 

familiei tale, iar în dreptul fiecărui membru scrie o activitate preferată. 

2. Inteligenţa lingvistică - Memorare si reproducere a informaţiei orale sau scrise 

      Caută informaţii interesante cu privire la familia din trei culturi diferite, referindu-te la 

obiceiuri, tradiţii, sărbători specifice. 

3. Inteligenţa logic-matematică - Talent la rezolvarea problemelor complexe 

   Prezintă o listă de cheltuieli a familiei tale, atunci când are o sărbătoare, dar şi una a familiei 

americane, când se pregăteşte de Ziua Recunoştinţei. 

4. Inteligenţa corporal-kinestezică - Talent la dans si sport  

  Imaginează-ţi un dans specific unor familii din:  România, Ungaria, America şi India. Prezintă-l 

celorlalţi colegi. 

5. Inteligenţa muzicală - Pasiune pentru cântat şi instrumente muzicale 

  Creează şi câte o melodie adecvată dansurilor de mai sus,care poate fi însoţită şi de instrumente 

muzicale. 

6. Inteligenţa interpersonală - Talent la armonizarea conflictului în diverse grupuri 

 Propune o listă de 10 sfaturi, prin respectarea cărora să nu mai existe conflicte în familie. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit
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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) 

Se dă textul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Ziua mea de naştere este pe 10 octombrie. Îmi place data: zece a zecea. Ar fi fost 

nemaipomenit dacă m-aş fi născut chiar la ora zece, dimineaţa sau seara, dar nu s-a întâmplat aşa. 

M-am născut imediat după miezul nopţii. Dar tot mi se pare o dată de naştere grozavă. 

              De obicei, ai mei organizează o mică petrecere acasă, dar anul ăsta i-am întrebat pe mama 

şi pe tata dacă n-aş putea avea o petrecere mare, la bowling. Mama a fost surprinsă, dar fericită.  

M-a întrebat pe cine vreau să invit de la şcoală, dar eu i-am răspuns că pe toţi cei din clasa mea, 

plus Summer. 

          - Sunt o mulţime de copii, Auggie, a zis mama. 

          - Vreau să invit pe toată lumea ca să nu se supere nimeni când va afla că altcineva a fost 

invitat, iar el nu. 

          - Bine, s-a declarat mama de acord. Vrei să-l invit şi pe băiatul care te-a întrebat ,,Care-i 

treaba cu faţa ta?’’ 

           - Da, invită-l şi pe Julian, i-am răspuns. Doamne, mamă, trebuia să fi uitat deja povestea 

asta. 

           - Ştiu, ai dreptate. 

            Peste două săptămâni, am întrebat-o pe mama cine vine la petrecerea mea. 

           - Jack Will, Summer, Reid Kingsley şi cei doi Max. Încă doi copii au spus că vor încerca să 

vină. 

           - Cine anume?  

           - Mama Charlottei mi-a spus că Charlotte are un recital de dans mai devreme în aceeaşi zi, 

dar că va încerca să ajungă la petrecere, dacă timpul i-o va permite. Iar mama lui Tristan mi-a spus 

că băiatul s-ar putea să vină după meci. 

             - Ăştia sunt toţi? am zis eu. Nu-s decât...cinci persoane.  

             - Sunt mai mult de cinci, August.Cred că mulţi îşi făcuseră deja alte planuri, mi-a răspuns 

mama.                                                                                                                                                                                           

                                                                                       R.J. Palacio, Minunea 
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

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

A. Auggie vrea să invite la ziua lui: 

a) doar pe Summer; 

b) pe Julian; 

c) pe toţi colegii de clasă, plus Summer.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

B. Vor participa la petrecerea de ziua lui Auggie: 

a) Jack Will, Summer, Reid Kingsley şi cei doi Max; 

b) cinci persoane; 

c) Charlotte şi Tristan.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

C. Băiatul care l-a întrebat pe Auggie ,,Care-i treaba cu faţa ta? este: 

a) Jack Will; 

b) Reid Kingsley; 

c) Julian. 

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                                                              

 

 Mama a fost surprinsă, dar fericită.  

 Ăştia sunt toţi? am zis eu. Nu-s decât...cinci persoane.  

 M-am născut imediat după miezul nopţii.  

  

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 

Auggie îşi doreşte o petrecere mare la bowling, de ziua lui.   

Băiatul nu vrea să-l invite şi pe Julian.   

Mama îi spune băiatului că mulţi copii îşi făcuseră deja alte 

planuri. 
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4. Menționează într-un enunț tema textului, justificându-ți opțiunea cu două informații din text. 

                                                                                                                                      6 puncte 

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

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

5. Scrie un text, de minimum 20 de cuvinte, în care să-ţi imaginezi dezamăgirea băiatului când află 

că nu vor participa la ziua lui toţi invitaţii.                                                                 6 puncte                       

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

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

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

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Se dă textul: 

       În orice societate, familia joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea 

copilului. Părinții joacă cel mai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca 

personalități. Familia reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale 

psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare. 

       Iubirea maternă reprezintă întâia formă de afectivitate pe care un copil o percepe. Prin 

intermediul mamei, copilul reușește să descopere lumea, aceasta oferindu-i siguranța din primele 

sale zile de viață. Mama reprezintă prima autoritate cu care se confruntă copilul deoarece, în 

relațiile cu ea, el cunoaște primele reguli, primele obligații, primele forme morale. 

Tot prin intermediul ei, care devine tipar și model pentru el, descoperă lumea din imediata lui 

apropiere prin observarea și imitația fiecărui gest, fiecărei acțiuni a mamei lui. 

        Figura paternă contribuie într-un mod esențial la dezvoltarea sentimentului de protecție și de 

siguranță al copilului. 

       Mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții, feminității, iar tatăl este simbolul autorității, al 

siguranței, al puterii. 

        Copiii obișnuiesc să se laude că mama lor este cea mai frumoasă, iar tatăl lor cel mai puternic. 

        În prezent, rolul de întreținător al familiei este împărțit de ambii părinți. 

                            https://tikaboo.ro/care-este-rolul-fiecarui-parinte-dezvoltarea-copiilor/ 

 

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

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

A. Verbele reușește să descopere, se confruntă sunt, în ordine, la modurile:  

      a. conjunctiv, indicativ, condițional-optativ; 

 

https://tikaboo.ro/care-este-rolul-fiecarui-parinte-dezvoltarea-copiilor/
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b. indicativ, conjunctiv, condițional-optativ; 

c. indicativ, conjunctiv, indicativ.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

B. Există un adjectiv propriu-zis în enunţul: 

a) Iubirea maternă reprezintă întâia formă de afectivitate; 

b) ... el cunoaște primele reguli, primele obligații...;          

c)  ... tatăl este simbolul autorității, al siguranței, al puterii. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

C. Cuvântul subliniat din enunţul Copiii obișnuiesc să se laude că mama lor este cea mai 

frumoasă este : 

a) atribut adjectival; 

b) circumstanţial de mod; 

c) nume predicativ.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

 

2.  Alcătuieşte enunţuri în care verbul a fi să îndeplinească funcţiile sintactice de predicat verbal şi 

predicat nominal.                                                                                                   6 puncte 

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

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

3. Scrie enunţuri în care substantivul familie să îndeplinească următoarele funcţii sintactice:                                                                                               

                                                                                                                      6 puncte 

     a) complement direct;  

     b) complement indirect; 

     c) atribut substantival prepozițional; 

     d) atribut substantival genitival. 

 

4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”.   

                                                                                                                                            6 puncte  

În enunțul Părinții joacă cel mai important rol în formarea copiilor,cuvântul subliniat :  

Enunţul Adevărat Fals 

este adjectiv propriu zis, la gradul de comparaţie 

superlativ relativ de superioritate. 

  

este adjectiv provenit din verb la participiu.   

este adjectiv propriu-zis, fără grad de comparaţie .   
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5. În anunţul de mai jos există 6 greşeli. Subliniază-le şi scrie apoi formele corecte.       6 puncte                                       

     V-om vota joi, în procedură de urgenţă, proiectul de lege prin care părinţii îşi pot lua liber de l-a 

muncă pentru a sta acasă cu copii în situaţia închideri temporare a şcolilor şi am depus un 

amendament prin care plata zilelor libere acordate de angajator să se deconteze din taxe-le şi 

impozitele colectate de stat de l-a firme. 

 https://www.capital.ro/decizie-privind-inchiderea-scolilor-vor-putea-sta-parintii-acasa-anunt-de-

ultim-moment 

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

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

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

      Scrie o compunerer, de 100-150 de cuvinte, în care să descrii relaţia pe care o ai/ ai vrea să o ai 

cu membrii familiei.  În redactarea compunerii, trebuie:                                                       16 puncte 

 să precizezi două trăsături ale unei familii fericite; 4 puncte 

 să utilizezi figurile de stil învăţate; 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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III. TIMPUL LIBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LECTURĂ 

 Narativul ficțional (literar și nonliterar) – cu teoretizare 

 Narațiunea care combină textul și imaginile: banda desenată 

 Narativul nonficțional – cu teoretizare 

 

COMUNICARE ORALĂ / REDACTARE 

 Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvântului, 

aşteptarea rândului la cuvânt) 

 Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; inserarea unor 

desene, grafice, fotografii corelate cu conținutul textului 

 Situaţia de comunicare dialogată; organizarea replicilor într-un dialog 

complex; adaptarea vorbitorului la interlocutor  

 Relatarea 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

 Exprimarea politeții (pronumele de politețe)  

 Forme pronominale pentru exprimarea apropierii, a depărtării, a identităţii, a 

diferenţieriişi a nonidentităţii (pronumele demonstrativ)  

 Exprimarea reflexivităţii (pronumele reflexiv)  

 Exprimarea relației (pronumele relativ) 

 Numeralul. Exprimarea cantităţiişi a ordinii  

Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul colectiv 

 Exprimarea coordonatelor acţiunii/ contextului – spaţiu, timp, modalitate 

(adverbul, locuțiunea adverbială). Exprimarea relației (adverbul relativ) 

 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE  

Valori promovate în arta românească/ maternă/ universală 

Proiectul  
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1. Narativul ficţional 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

Între noi, copiii... 

Blogul copiilor – Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj 

Vi s-a întâmplat vreodată să vă doriți ca timpul să treacă mai repede? Iarna visăm la 

primăvară și, oricât de mult ne place zăpada, am da orice ca să simțim căldura soarelui și să 

mâncăm înghețată la malul mării… Iar atunci când se apropie ora de culcare, copiii își spun în 

gând: „Ce bine ar fi să creștem mari mai repede! Așa ne-am culca și noi mai târziu și am avea mai 

mult timp pentru jocuri și pentru alte lucruri curioase pe care le fac oamenii mari!”. 

Pe tărâmul de necuprins al Timpului, Domnul Azi, Doamna Ieri și Domnișoara Mâine au 

grijă ca zilele să se scurgă una după alta așa cum trebuie, nici prea repede, nici prea încet… Dar 

Domnișoara Poimâine, o fetiță care adoră să se joace cu balonașele de săpun ale viitorului, îl 

adoarme pe Vrăjitorul Timpului și mută limbile ceasului înainte. Timpul începe să curgă mai repede 

și tot mai repede! Oare ce se va întâmpla cu zilele și anotimpurile? Dar cu copilăria?  

Adina Rosetti, Domnişoara Poimâine şi joaca de-a Timpul, https://copiibjc.bjc.ro/?p=351 

Lectură 

1. Notează ce înseamnă pentru tine expresia timpul să treacă mai repede. 

 

 

2. Ai dori să creşti mai repede? 

DA, pentru că  

 

NU, pentru că 

 

3. Dacă ai avea timp pentru toate activităţile din lume, ce ţi-ai dori să faci? Enumeră 5 activităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

https://copiibjc.bjc.ro/?p=351
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4. Cum ţi-l imaginezi pe Vrăjitorul Timpului? Descrie-l în 30-50 de cuvinte. Poţi realiza şi un 

desen. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă timpul s-ar opri în loc? 

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

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

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

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

 

 Comunicare orală  

1. Scrie un jurnal, pe 3-4 zile, al activităţilor tale zilnice. Prezintă-l în faţa clasei. 

2. Realizează o hartă a ţinutului Timpului, aşa cum ţi-l imaginezi. Explică, oral, fiecare simbol/ 

desen pe care l-ai creat. 

Nu uita de legenda hărţii! 

*legendă – text, inscripție prin care se explică semnele convenționale de pe o hartă, de pe un 

plan, o imagine fotografiată sau desenată. 

 

 Redactare 

Scrie un text narativ de 150-200 de cuvinte în care să prezinţi o întâmplare imaginară petrecută 

pe tărâmul de necuprins al Timpului. Unul dintre personaje va fi Domnişoara Poimâine. 

În compunerea ta, vei avea în vedere: 

 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. 

 

   

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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Pronumele personal. Pronumele personal de politeţe. Pronumele reflexiv 

 Citeşte textul de mai jos. 

Departe, într-un castel vechi, într-o cameră rece, deasupra unei mese rotunde, un vrăjitor bătrân, 

citea dintr-o carte groasă. El avea o mantie roasă, albastră, brodată cu stele argintii. 

El avea o mulţime de poţiuni magice puse în sticluţe colorate: amestec de muşeţel, granule din 

semne de punctuaţie, fiertură de propoziţii corecte, rouă de păpădie. Printre poţiuni magice colorate, 

el avea într-o sticluţă amestec de substantive […]. Bătrânul era foarte priceput. Îi plăceau mult 

literele, silabele, propoziţiile. Ele îl făceau să zâmbească. 

Deodată bătrânul îşi ridică ochii din carte, se îndreptă spre măsuţa de lemn pe care îi erau 

aranjate instrumentele. 

- Voi face o poţiune magică […]! spuse el. Brosc, te rog să mă ajuţi! 

Brosc, asistenta vrăjitorului apăru dintr-un colţ. Ea ţinea în gură bagheta magică. 

Brosc era o asistentă minunată, însă acum... vrăjitorul îi ceru praf de alineat, iar ea, din greşeală 

i-a adus... amestec de substantive. 

Ce s-a întâmplat e uşor de imaginat. Peste amestecul de substantive vrăjitorul a turnat praf de 

transformare. 

Ce credeţi că s-a întâmplat? Substantivele s-au transformat în alte părţi de vorbire. Noile părţi de 

vorbire nu sunt substantive, ci ţin locul acestora. 

Cum se numeşte noua parte de vorbire creată de vrăjitor?  

https://www.facebook.com/manute.pricepute/posts/povestea-pronumelui/971158682919318/ 

 Elemente de construcție a comunicării  

1. Răspunde la întrebarea de mai sus: Cum se numeşte partea de vorbire care ţine locul 

substantivului? Noua parte de vorbire creată de vrăjitor este: 

 

 

2. Extrage, din textul de mai sus, patru pronume personale diferite: două cu formă accentuată şi 

două cu formă neaccentuată. 

forme accentuate    forme neaccentuate 

 

 

3. Stabileşte persoana, genul şi numărul pronumelor subliniate în textul suport. 

Pronumele Persoana Genul Numărul  

    

https://www.facebook.com/manute.pricepute/posts/povestea-pronumelui/971158682919318/
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4. Formele pronominale s-au amestecat în bolul vrăjitorului. Ajută-l să le separi, în funcţie de 

cazurile cerute mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ce ai observat?  

 

 

 

5. Înlocuieşte căsuţele cu formele neaccentuate potrivite ale pronumelui personal şi precizează 

cazul acestora. 

               vede în fiecare zi la baschet. (pe noi)               cazul    

 Bunica                       citeşte o poveste. (nouă) cazul 

                      cer sfaturi la nevoie. (lui/ ei) cazul 

 Colega mea                        - a ajutat la teme. (pe tine) cazul 

                       cunosc de la antrenament. (pe ele) cazul 

 În fiecare zi                       duce la plimbare. (pe voi) cazul 

                       trimite un mesaj. (vouă) cazul 

 Fratelui meu                       - am dăruit un cadou. cazul 

  

6. Înlocuieşte substantivele şi pronumele personale subliniate cu forme ale pronumelui personal de 

politeţe/ cu forme care exprimă politeţea. 

Bătrânul                                      era un vrăjitor iscusit. Asistenta                                         era 

mereu prezentă de câte ori se făcea câte o vrajă importantă. Într-o zi vrăjitorului   

                                            i-a venit ideea să facă o poţiune nouă.  

 

îl 

Acuzativ Dativ  

o 

ţie 

mi

- 

ni 

vă 

i- 

te- lui 
îţi 

îi 

nouă 
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- Tu                                   ştii cât a fost de greu? Voi                                        nici nu 

vă puteţi imagina prin ce au trecu vrăjitorul şi asistenta                                                  când şi-au 

dat seama că vraja nu a reuşit! 

7. Alcătuieşte enunţuri în care pronumele personale de mai jos să fie, pe rând, în cazurile genitiv, 

respectiv dativ. 

 lui  

 

 ei 

 

 lor 

 

8. Bifează căsuţa corespunzătoare indicând partea de vorbire a cuvintelor subliniate. 

      pronume personal        pronume reflexiv 

 Te duci des la cinema. 

 Mă întreb dacă a înţeles. 

 M-ai ajutat data trecută. 

 Te-a chemat mama. 

 Ne ducem cu bicicletele prin parc. 

 Nu vă deranjează muzica? 

 V-aţi gândit la vacanţă? 

 

                                         Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Încercuieşte răspunsul corect. 

 În enunţul El avea o mantie roasă, cuvintele subliniate sunt, pe rând: 

a) pronume personal, pronume personal;  

b) pronume personal, articol nehotărât; 

c) pronume personal, numeral cardinal.   

 În enunţul Voi face o poţiune magică!, cuvântul subliniat este: 

a) pronume personal; 

b) verb predicativ; 

c) verb auxiliar. 

 Cuvântul subliniat din enunţul Brosc, te rog să mă ajuţi! este: 

a) pronume personal; 

b) pronume reflexiv; 

 

dativ  ................................................................................................

  genitiv  ................................................................................................

  

genitiv  ................................................................................................

  

genitiv  ................................................................................................

  

dativ  ................................................................................................

  

dativ  ................................................................................................
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c) altă parte de vorbire. 

10. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele mă, te, ne-, m- să fie, pe rând, pronume personale, apoi 

pronume reflexive. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor subliniate. 

 Nu-i nimeni afară. ....................................................... 

 Nu i-am întâlnit în parc. ....................................................... 

 Pe voi v-am văzut şi ieri. ....................................................... 

 Voi asculta muzică. ....................................................... 

 Are botine noi. ....................................................... 

 Şi noi am vizionat spectacolul. ....................................................... 

12. Redactează un email vrăjitorului prin care îi ceri să-ţi facă o poţiune magică. Vei folosi, cel 

puţin, două pronume personale, două pronume reflexive şi un pronume personal de politeţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai multe exerciţii găseşti la https://library.livresq.com/view/5f54959b582a686ddd1919e6/  

 
Attach files 

 

 

To  

Cc 

Subject   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

+ 

Inbox Contacts Notepad Calendar 

Send Save Cancel 

 

ne 

mă- 

te 

m- 

https://library.livresq.com/view/5f54959b582a686ddd1919e6/
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2. Narativul ficţional 

 Descoperă adevărata poveste a Timpului. Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

În Viitorul Îndepărtat, Domnişoara Poimâine se plictiseşte grozav. Unchiul ei, Tempus 

Întâiul, a exilat-o într-un fel de nebuloasă în care se amestecă fragmente neclare, umbre şi lumini, 

începuturi şi sfârşituri. Imaginaţi-vă o insulă plutitoare într-un ocean de nori. […] 

Seară de seară, Domnişoara Poimâine iese în micul balcon din vârful turnului care-i 

serveşte şi drept locuinţă şi […] supraveghează apele-nori ale Viitorului Îndepărtat. De cele mai 

multe ori, urechile-i sunt acoperite de nişte căşti din care se revarsă muzică. […] Domnişoara 

Poimâine e complet izolată pe mica ei insulă. De cât timp, asta n-ar putea spune exact, fiindcă nu a 

ţinut niciun fel de socoteală. […] Şi totul numai din vina nesuferiţilor ălora patru, care-i aflaseră 

planurile, îl treziseră pe Tempus Întâiul din somnul în care îl cufundase ea, şi-l puseseră la curent 

cu haosul dezlănţuit în regat, după ce reuşise să facă timpul să curgă mai repede. […] 

De când fusese alungată de unchiul ei şi-ncepuse să crească, renunţase la codiţe, fundiţe, 

rochiţe şi acadele. Se îmbrăca numai în negru, cu nişte haine despre care nu puteai spune niciodată 

unde încep şi unde se termină. Îşi vopsise părul în violet, îşi tunsese un breton foarte scurt, 

asimetric, şi renunţase pentru totdeauna la sandale şi balerini. Acum purta bocanci. […] 

Domnişoara Poimâine urca scările cu inima cât un purice. Se temea să dea ochii cu Tempus 

Întâiul, era sigură că încă îi purta pică pentru şotia ei din copilărie, care pricinuise numai 

necazuri. […] înaintă cu paşi uşori pe podeaua care scârţâia. Pe masă se zăreau serviciul de ceai, 

un platou cu prăjiturele şi un morman de cărţi cam ferfeniţite. Tuşi uşor, sperând că unchiul ei se 

va trezi. Nici gând. Trebuia să-l tragă uşurel de barbă, ca atunci când era doar o copilă cu rochiţă 

şi acadea. 

- Unchiuleeee, începu ea cu glas mieros. 

Tempus Întâiul tresări. 

- Tu eşti, fiica mea? 

- Nu, unchiule... 

- Mii de minute şi secunde! Domnişoara Poimâine?! Ce ţi-ai făcut la păr? Şi cine ţi-a sfâşiat 

rochia? 

- Ăăă, unchiule, şi mie-mi pare bine că ne revedem...  

- Mii de luni şi anotimpuri! strigă Tempus Întâiul din nou, scuturându-şi barba. Când ai sosit, 

fetiţo? 

- Azi. Chiar acum. 

- Spune-mi, ai avut vreun accident pe drum? Te-au răpit Piraţii Viitorului? 

- Nu, am călătorit foarte bine, chiar fără turbulenţe. 
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- Aha... Şi-atunci de ce-arăţi în halul ăsta? Îţi lipseşte o mânecă şi părul tău arată de parcă 

cineva a turnat pe el o cutie de acuarele. 

- E o modă din Viitorul Îndepărtat, explică Poimâine. [...] 

- Cum merge treaba? 

- Păi... nu-i cine ştie ce treabă, unchiule, începu să povestească Domnişoara Poimâine. De 

fapt, nu se întâmplă mai nimic. […] 

- Te descurci foarte bine, draga mea! spuse Tempus Întâiul, fără să ia în seamă smiorcăielile 

ei. Chiar mă gândeam să extind puţin insula şi să-ţi trimit un ajutor. Te-ar ajuta la treabă şi-ar 

putea să-ţi mai ţină de urât. 

- Dar eu n-am nevoie de niciun ajutor. N-ai înţeles? Eu vreau să plec de-acolo. Si asta cât 

mai curând! 

- Nu se poate, fetiţo! Nu deocamdată. Toate la timpul lor! […] 

- Stai! Fetiţo, stai un pic. O să vezi că o să fie bine. Toate la timpul lor, toate la timpul lor! 

strigă el. 

Dar Poimâine nu-l mai auzi. Cobora scările plângând cu suspine, ştiind că un singur lucru îi 

mai rămăsese de făcut: să fugă cât mai repede! 

Adina Rosetti, Cronicile Domnişoarei Poimâine – Vremea Vrăjitoarei Niciodată 

Lectură 

1. Indică sensurile cuvintelor scrise îngroşat, unindu-le cu săgeţi. 

 nebuloasă 

 

 a (se) cufunda   

 

 şotie 

 

 a pricinui 

   

 ferfeniţit 

 

 a sfâşia 

 

 turbulenţă 

2. Explică expresia subliniată din enunţul Te-ar ajuta la treabă şi-ar putea să-ţi mai ţină de urât. 

 

 

3. Rescrie patru termeni din câmpul lexical al vestimentaţiei. 

 

D. acumulare de materie sau de pulbere cosmică în univers, difuză 

și obscură, cu forme de dimensiuni instabile; aglomerare de 

stele formând o lumină difuză pe bolta cerească  

G. a adânci   

F. poznă, năzbâtie, farsă, ghidușie  

A. a produce, a provoca, a prilejui  

B. a rupe, a sfârteca  

C. zdrenţuit, rupt în bucăţi 

E. zgomot, gălăgie, dezordine, vârtej 
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4. Numeşte şi explică stările prin care trece Poimâine. 

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

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

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

5. Precizează două trăsături morale ale lui Tempus Întâiul. 

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

 Comunicare orală  

1. Propune o copertă pentru o carte. Prezintă oral, în faţa clasei, toate simbolurile şi desenele la 

care te-ai gândit. Explică de ce ai ales aceste imagini. 

2. Lucraţi în echipă! Realizaţi câte o bandă desenată după textul citit şi expuneţi desenele în clasă. 

Faceţi aprecieri cu privire la benzile desenate ale colegilor. 

3. Realizează un interviu cu Domnişoara Poimâine şi află cât mai multe informaţii despre ea. 

Formulează alte două întrebări pe care i le-ai adresa. Joacă-te de-a dialogul! 

 Ce faci cu plăcere în timpul liber?             

Domnişoara Poimâine:  .................................................................................................................. 

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

 Cum arată insula pe care locuieşti? 

Domnişoara Poimâine:  .................................................................................................................. 

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

 ..................................................................................................................... ? 

Domnişoara Poimâine:  .................................................................................................................. 

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

 ..................................................................................................................... ?             

Domnişoara Poimâine:  .................................................................................................................. 

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

 Redactare 

Redactează o scrisoare, de minimum 100 de cuvinte, adresată Domnişoarei Poimâine prin care să 

o convingi să nu „grăbească” Timpul. Explică-i ce înţelege unchiul ei prin sintagma                  

Toate la timpul lor!  

În compunerea ta, vei avea în vedere: să redactezi scrisoarea la persoana I; să foloseşti un limbaj 

convingător; să respecţi cerinţele unei scrisori; să respecţi numărul de cuvinte indicat. 
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Pronumele posesiv. Pronumele demonstrativ 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

Cele mai bune filme de animaţie de văzut în timpul liber 

Inside Out / Întors pe dos (2015) 

Un film emoționant pentru copii mai mici sau mai mari [...], care ne învață pe toți 

deopotrivă să nu ne fie frică de emoțiile noastre.   

Viaţa lui Riley, o fetiţă veselă şi lipsită de griji, este dată peste cap când 

trebuie să-şi ia rămas-bun de la copilăria sa fericită din Minnesota, pentru a se 

muta la San Francisco. Acesta este momentul când emoţiile ei preiau iniţiativa, 

spre nemulţumirea părinţilor ei, complet depăşiţi de situaţie. Furia, Dezgustul, 

Frica, Tristeţea şi Bucuria se ceartă, colaborează şi se pierd în discuţii în 

contradictoriu, în încercarea de-a o face pe Riley să meargă mai departe şi să-

şi găsească noi prieteni. 

Coco (2017) 

„Coco” este o animație Disney vibrantă, savuroasă și emoționantă, care cucerește 

fiecare membru al familiei încă din primele minute. Din acest film învățăm că, 

indiferent cât de departe am merge pentru a ne indeplini visurile, familia este și va 

rămâne mereu cel mai valoros dar pe care îl avem de la viață. 

 

Maria Mirabela (1981) 

Nu puteam încheia această listă fără un film românesc. Vă mai aduceți 

aminte de „Maria Mirabela”, în regia lui Ion Popescu-Gopo și Natalia Bodiul? E 

un moment bun să-l revedeți alături de copiii voștri. Două fetițe sunt antrenate 

într-o călătorie fantastică în care vor întâlni zâne, licurici, broscuțe, omizi și vor 

trăi numeroase aventuri. 

https://www.forbes.ro/cele-mai-bune-10-filme-de-animatie-de-vazut-familie-158483 

 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Completează spaţiile punctate cu formele potrivite ale pronumelui posesiv. 

 Ideea de a merge să vizionăm un film a fost ..................... . (persoana I) 

 Popcornul acesta mare este .......................... . (persoana a III-a) 

 Locurile libere sunt ............................. . (persoana a II-a) 

 Ochelarii 3D de pe scaun sunt ...................... . (persoana I) 

 

https://www.forbes.ro/cele-mai-bune-10-filme-de-animatie-de-vazut-familie-158483
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2. Precizează numărul posesorilor şi numărul obiectelor posedate pentru fiecare formă 

pronominală de la exerciţiul anterior. 

 

 

 

 

3. Exprimarea posesiei se poate face, atât cu ajutorul pronumelor personale, cât şi al celor 

posesive. Deosebeşte pronumele personale, de adjectivele pronominale posesive şi notează-le pe 

spaţiile punctate. 

 Primul film ne învaţă să nu ne temem de emoţiile noastre.  ................................... 

 Riley îşi ia adio de la copilăria ei fericită.    ................................... 

 Emoţiile sale preiau iniţiativa.     ................................... 

 Acum începe aventura lor.      ................................... 

4. Pe parcursul aventurii, personajele din poveste au pierdut nişte cuvinte care s-au amestecat. 

Ajută-le să ordoneze pronumele demonstrative după sensul lor. Trasează săgeţi pentru a le aşeza 

în borcănaşele potrivite. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alege trei pronume demonstrative diferite şi alcătuieşte enunţuri cu acestea. Rescrie apoi 

propoziţiile, astfel încât cuvintele alese de tine să devină adjective pronominale demonstrative. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

apropiere 

 

depă rtare 

 

diferenţiere 

 

identitate 

aceluia 

celălalt 

acelaşi 
aceştia 

aceeaşi 

ceilalţi 

acesteia 
cealaltă 

aceea 

acestuia 

pronume 

adjective 

pronominale 
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6. Potriveşte, în enunţurile date, formele pronominale indicate: 

               .............................. au venit la cinema. (pronume demonstrativ de apropiere, masculin, 

plural, nominativ)         ............................ fată nu şi-a găsit locul. (adjectiv pronominal 

demonstrativ de diferenţiere, feminin, singular, nominativ)                 Locurile ............................. 

au fost în faţa noastră. (pronume demonstrativ de diferenţiere, masculin, plural, genitiv) 

        Au vizionat cu toţii ................................ poveste. (adjectiv pronominal demonstrativ de 

identitate, feminin, singular, acuzativ)  ............................ i-a plăcut ecranizarea 

filmului. (pronume demonstrativ de apropiere, masculin, singular, dativ) 

7. Bifează în mod corespunzător cerculeţele identificând partea de vorbire pentru cuvintele 

subliniate. 

       pronume         adjectiv pronominal 

 Prietena mea este Agnes. 

 Aceşti copii se alătură grupului. 

 Mă interesează şi părerile celorlalţi. 

 Antrenamentele noastre sunt distractive. 

 Decizia alor tăi a fost să mergem împreună. 

 Ceilalţi ne-au explicat cum să reuşim. 

 

                                         Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

8. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele date să fie, pe rând, pronume, apoi adjective pronominale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”.  

 În enunțul Viaţa lui Riley, o fetiţă veselă şi lipsită de griji, este dată peste cap când trebuie 

să-şi ia rămas-bun de la copilăria sa fericită din Minnesota:  

 

 

  

  

  

  

  

 

ale tale 

a noastră 

acestea 

ceilalţi 
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Enunţul Adevărat Fals 

lui este adjectiv pronominal posesiv.   

o este articol nehotărât.   

sa este pronume posesiv.   

 

10. În următorul articol s-au strecutat şase greşeli. Găseşte cuvintele scrise greşit şi corectează-le. 

Filmele pentru copii îi îndeamnă pe acesta să îi urmărească cu sufletul la gură pentru a-şi 

descoperi emoţiile, dar şi lumea nostru înconjurătoare. Ei au un rol educativ şi transmit mesaje 

puternice deoarece o motivează să lupte pentru a obţine ce se doresc. 

după Filme pentru copii în limba română, https://www.libertatea.ro/entertainment/filme-

pentru-copii-in-limba-romana-cele-mai-frumoase-filme-2722338 

11. Recunoaşte părţile de vorbire pentru cuvintele scrise îngroşat în textul suport. 

Cuvântul Partea de vorbire 

acesta  

ei  

acest  

îl  

vă  

voştri  

 

12. Scrie un text de 50-70 de cuvinte despre filmul tău care ţi-a atras atenţia cel mai mult. În 

compunerea ta, foloseşte, cel puţin, un pronume posesiv şi unul demonstrativ.  

Nu uita să le subliniezi! 

Mai multe exerciţii găseşti la https://library.livresq.com/view/5f54bb54582a6868a71934c8/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libertatea.ro/entertainment/filme-pentru-copii-in-limba-romana-cele-mai-frumoase-filme-2722338
https://www.libertatea.ro/entertainment/filme-pentru-copii-in-limba-romana-cele-mai-frumoase-filme-2722338
https://library.livresq.com/view/5f54bb54582a6868a71934c8/
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3.  Textul nonliterar/ audio 

Accesează link-ul de mai jos: 

https://www.youtube.com/watch?v=tT9KhlgADWU, Focus pe autor – Interviu cu Adina Rosetti 

Ascultă materialul  de mai jos de la minutul 0,44 la 2,53. Dacă e nevoie, audiază-l de două 

ori, iar după aceea răspunde la întrebări. 

Lectură 

1. Când a început să scrie Adina Rosetti? 

 

 

2. Ce s-a întâmplat cu poezia autoarei? 

 

 

3. Ce a studiat mai întâi autoarea? De ce? 

 

4. Cum s-a născut povestea Domnişoarei Poimâine? 

 

 

5. Cum a început colaborarea cu Cristiana Radu, ilustratoarea coperţii cărţii şi pentru ce a fost ea 

renumită? 

 

 

Comunicare orală  

1. Priveşte desenele de pe pietrele de mai jos si spune ce înfăţişează ele, notând pe spaţiile 

punctate cuvintele cheie. 

 

 

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

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=tT9KhlgADWU
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 Redactare 

Imaginează-ţi că ai găsit şapte pietre. Realizează câte un desen, astfel încât să alcătuiască o 

poveste. Prezintă colegilor tăi desenele şi povestea celor şapte pietre. Fii atent să respecţi alineatele! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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Pronumele relativ.  Pronumele interogativ 

        Completează următorul chestionar. 

Anul  

 

1. Care sunt calităţile tale?  

2. Ce îţi place să faci cel mai mult? 
 

3. Cine este prietenul tău cel mai bun? 
 

4. Care este culoarea ta preferată? 
 

5. Despre ce îţi place să citeşti? 
 

6. Cui îi spui secretele? 
 

7. Cu cine mergi acasă de la şcoală? 
 

8.  
 

9.  
 

 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Continuă chestionarul cu încă două întrebări, astfel încât să foloseşti pronume interogative. 

2. Extrage din chestionarul de mai sus toate pronumele interogative. 

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

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

3. Reformulează două întrebări, la alegere, astfel încât pronumele identificate să devină adjective 

pronominale interogative. 

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

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

4. Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri. 

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

Am sosit cu prietenul meu. 

 .................................................................................................................................................... 
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Am pornit la bunica. 

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

O voi ajuta. 

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

Bunicului îi voi cere să mă ducă în livadă. 

5. Transformă propoziţiile interogative de mai jos în propoziţii enunţiative, după modelul: 

 

 

 Ale cui sunt cărţile? 

 Lângă cine ai stat în bancă? 

 Pe cine ai întrebat? 

 Cui i-ai cerut ajutorul? 

6. Stabileşte valoarea pronominală sau adjectivală a cuvintelor subliniate. 

Am citit cartea pe care mi-ai împrumutat-o. ............................................................. 

Fata care a sosit este colega noastră. ............................................................. 

Am uitat în ce dată trebuie să ne întâlnim. ............................................................. 

La ce te-ai gândit? ............................................................. 

Cu care fată te-ai împrietenit? ............................................................. 

Nu am înţeles ce carte ai citit. ............................................................. 

7. Construieşte enunţuri în care cuvântul ce să fie: 

 pronume relativ ...................................................................................... 

 adjectiv pronominal relativ ...................................................................................... 

 pronume interogativ ...................................................................................... 

 adjectiv pronominal interogativ ...................................................................................... 

8. Notează cu A pentru afirmaţiile adevărate şi F pentru cele false. 

 Pronumele relativ se află doar în fraze. 

 Pronumele interogativ are persoană şi număr. 

 Pronumele relativ se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul. 

 Pronumele interogativ se află uneori şi în propoziţii enunţiative. 

 Atunci când un pronume se acordă cu substantivul în gen, număr şi caz, devine adjectiv 

pronominal. 

 

 

 

 

Cine a udat florile?                       Am aflat cine a udat florile. 
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                                         Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Completează următoarele enunţuri cu forme corecte ale pronumelui relativ. 

 Ne-am întâlnit în ziua ............................ ne-am înţeles. 

 Mi-au plăcut desenele ................................ le-ai pictat. 

 Florile .................................. petale s-au deschis, au fost pe placul tuturor. 

 Am admirat tabloul ................................... ramă era făcută de bunicul meu. 

 Am cântat şi eu cântecele .......................... versuri le cunoşteam. 

10. Alcătuieşte enunţruri în care să existe: 

a) pronume personal, în cazul dativ 

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

b) pronume posesiv, în cazul acuzativ 

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

c) pronume demonstrativ, în cazul genitiv 

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

d) pronume interogativ, în cazul nominativ 

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

e) pronume relativ, în cazul acuzativ 

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

11. Scrie un dialog între doi prieteni, de cel puţin 6 replici, în care să foloseşti cât mai multe 

pronume studiate. Nu uita să le subliniezi. 

12. Învăţaţi jucându-vă! 

Accesaţi www.wordwall.net şi realizaţi activitatea Open the box (Deschide cutia). Scrieţi cât 

mai multe pronume diferite, studiate în acest capitol, după care cartonaşele se vor întoarce şi vor 

primi câte un număr. Elevii vor spune, pe rând, câte un număr, trebuie să recunoască pronumele 

şi să-l folosească corect într-un enunţ. 

De exemplu: 

 

 

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

 

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

 

 

 

al meu celorlalte căruia? îşi dumnealui 

cui niciunul lor aceia ale ei 

http://www.wordwall.net/
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4.  Narativul nonficţional 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

Întâlnirea lui Nicolae cu vopselurile şi penelul a fost rodul unei întâlniri triste. Pe când micul 

Grigorescu avea numai şapte ani, tatăl lui, care lucra ca îngrijitor pe moşia unui boier, a murit. 

Rămasă sigură, mama şi-a luat copiii şi s-a mutat la Bucureşti, într-o mahala1 săracă, în casa unei 

mătuşi. Scriitorul Alexandru Vlahuţă avea să descrie, peste ani, ziua aceea: „E toamnă pe sfârşite, o 

ploaie măruntă şi rece, un amurg trist, fără cer, din anul 1843. Într-o căruţă de ţară, încărcată ca de 

băjenie2, o vedem slabă, istovită de plâns, cu şapte copilaşi palizi, zgribuliţi în juru-i, dintre care 

cel mai mare n-are încă doisprezece ani” […]. 

Ruxandra a început să coasă haine ca să câştige câţiva bănuţi: „cu acul ne-a crescut biata 

mamă”, îşi va aminti pictorul, cu duioşie, „şi o dată n-am auzit-o plângându-se”. 

Nicolae era un copil timid, care, spune Vlahuţă, „se uita la oameni şi la lucruri cu o privire 

întrebătoare” […]. Cum şcoli nu erau în mahala, a fost trimis să înveţe carte de la dascălul bisericii 

din sat.  

După ce a împlinit zece ani, a fost dat ucenic𝟑 în atelierul pictorului ceh Anton Chladek, 

care să-l înveţe să zugrăvească icoane. Ursuz, bătrânul iconar se ferea să-i împărtăşească din taine, 

de teamă ca învăţăcelul să nu devină mai bun decât el. 

„Numai câteodată, când îi frecam colorile, se mai îmbuna şi mă lăsa pe lângă el – atunci 

eram în culmea fericirii; îmi vorbea blând, îmi arăta cum se fac sfinţii, îi sorbeam vorbele şi mă 

uitam la el ca la un dumnezeu”, avea să-şi amintească Nicolae mai târziu. 

După doi ani de ucenicie, micul Grigorescu a plecat din atelierul lui Chladek şi s-a apucat să 

picteze singur iconiţe, pe care le vindea duminica la piaţă, la „obor4”. „Îmi aşterneam hăinuţa jos, 

îmi întindeam marfa pe ea şi-mi aşteptam muşteriii𝟓, ca orice negustor.” Înduioşaţi, oamenii 

cumpărau, cu câţiva bănuţi, icoanele iscălite într-un colţ cu litere de tipar: „NICU”. 

Bucuria mamei lui, când Nicolae i-a adus zece bănuţi din argint, a fost uriaşă! „Aceea a fost, 

poate, cea mai fericită zi din viaţa mea”, îşi va aminti pictorul mai târziu. „Eram mare – aduceam 

parale𝟔 în casă, bucurie la ai mei, cu munca mâinilor mele... Cine mai era ca mine!” 

***, Cunoaşte-l pe... Nicolae Grigorescu 

Vocabular: 

1. mahala – stradă sau cartier mărginaş al unui oraş; 

2. băjenie – pribegie, mutare, schimbare de locuinţă; 

3. ucenic – învăţăcel, persoană care învaţă o meserie; 

4. obor – târg de vite; 

5. muşteriu – cumpărător, client; 

6. parale – bani. 
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Lectură 

1. Citeşte următoarele articole de dicţionar şi transcrie sensul cuvintelor subliniate. 

 Întâlnirea lui Nicolae cu vopselurile şi penelul a fost rodul unei întâlniri triste. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Îmi arăta cum se fac sfinţii, îi sorbeam vorbele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Numerotează ordinea corectă a întâmplărilor. 

Când a crescut mai mare, băiatul a devenit învăţăcelul pictorului ceh, de la care a învăţat 

să zugrăvească icoane. 

Într-o zi, copilul i-a adus mamei zece bănuţi de argint. 

Familia lui Grigorescu s-a mutat în capitală. 

Băiatul a fost trimis să înveţe la dascălul bisericii din sat. 

Nicolae Grigorescu a început să-şi vândă icoanele. 

Mama şi-a întreţinut familia cosând haine. 

3. Rescrie câte doi indici de timp şi de spaţiu. 

 

 

4. Extrage, din textul suport, cinci cuvinte din câmpul lexical al picturii. 

 

 

5. Numeşte sentimentul pe care-l trăieşte copilul Grigorescu în momentul în care afirmă:  

Cine mai era ca mine! 

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

ROD, roade, s. n. 1. Nume generic dat produselor vegetale obținute de la plantele cultivate, în 

special fructelor; fruct. ◊ Loc. adj. Cu rod = roditor, fructifer. ◊ Compuse: rodul-pământului = plantă 

erbacee veninoasă, cu frunze mari, late și lucioase, după a cărei dezvoltare florală poporul apreciază 

recolta anului (Arum maculatum); (înv.) rod-de-zahăr = dulceață de trandafiri; 

rodozahar. 2. Fig. Urmare, rezultat, efect (al unei acțiuni). ♦ Folos, avantaj. 3. (Pop.) Copil, prunc, 

vlăstar, odraslă. [Var.: (rar)roádă s. f.] – Din sl. rodŭ. 

SORBÍ, sorb, vb. IV. Tranz. 1. A bea ceva trăgând în gură puțin câte puțin, cu buzele țuguiate (și cu 

zgomot). ♦ A bea repede și cu lăcomie, dintr-o singură înghițitură (golind vasul). ◊ Expr. A sorbi (pe 

cineva) într-o lingură (sau într-un pahar) de apă, se spune: a) când cineva se uită cu mare dragoste la 

altcineva; b) când cineva își manifestă antipatia față de altcineva. A sorbi cuvintele (sau vorbele, 

scrisul etc.) cuiva = a asculta sau a citi cu mare atenție și interes pe cineva sau ceva. 2. A înghiți. 

♦ Fig. A preocupa, a captiva. 3. A trage în piept (cu nesaț), a inspira adânc (aer, vânt, miresme). –

 Lat. *sorbire (= sorbere). 
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Comunicare orală  

1. RULETA CURIOASĂ 

Cunoaşte-i mai bine pe colegii de clasă! Intră pe https://wordwall.net/resource/1941185 şi 

răspunde la întrebări.  

Poţi completa şi tu cu altele. 

 Învârtiţi roata până când, fiecare copil din clasă a răspuns măcar  

la o întrebare. 

  

2. Dialogaţi! Discutaţi! VÂNĂTOAREA DE COMORI 

După ce aţi aflat lucruri noi despre fiecare, organizaţi o vânătoare de comori. 

Jocul se poate juca în clasă sau în aer liber. Aveţi nevoie de câteva obiecte mici, pe care cineva 

trebuie să le ascundă în cele mai trăznite locuri. Colegii sunt invitaţi să găsească obiectele, dar 

nimeni nu poate căuta înainte de a pune o întrebare de tipul: Este pe rândul din mijloc?/ Lângă 

fereastră?/ Lângă un ghiveci de flori?etc. 

 

3. RELATEAZĂ ŞI CONTINUĂ POVESTEA... 

Aşezaţi-vă pe scaune şi formaţi un cerc. Profesorul va începe jocul cu următorul enunţ: 

Ieri, după ce am plecat de la şcoală, am fost martor la un eveniment. Am văzut că... şi predă 

cuvântul unui elev din clasă, care este invitat să continue povestea. 

Jocul se termină atunci când fiecare elev din clasă spune măcar o propoziţie. 

 

 Redactare 

Scrie un text, de minimum 100 de cuvinte, în care povesteşti cum ai ajuns să practici sportul/ 

activitatea ta preferată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/1941185
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Pronumele negativ 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

Nimeni şi Nimic erau fraţi. De mici copii nimeni nu avusese grija lor şi nimic din ceea ce era nu 

le aparţinea. Dar ei erau fericiţi. Nimeni şi nimic nu le tulbura viaţa: nu aveau amintiri, nu aveau pe 

nimeni şi nimic nu-i supăra. Nimeni ţinea mult la Nimic, ca la fratele cel mic, iar Nimic ar fi vrut 

să-i semene fratelui său. […] 

S-au îndrăgostit de aceeaşi fată, de domnişoara Niciodată, iar când a fost să aleagă, a preferat 

să-i lase baltă, aşa că nimic nu s-a ales din dragostea lor, dar nimeni nu s-a supărat. […] 

Ei lucrau cu ziua pe la orişicine şi nimeni n-avea să le zică nimic. Într-o zi Nimeni s-a 

îmbolnăvit, dar i-a spus fratelui său mai mic, îngrijorat şi speriat: „N-am nimic!”, însă din pat nu s-a 

mai ridicat. Nimic s-a dus să cumpere medicamente, dar farmacistul nu i-a dat, pentru că atunci 

când a întrebat pentru cine sunt, Nimic i-a zis: „Pentru Nimeni”. 

În vremea asta domnişoara Niciodată s-a nimerit la uşa lor şi a bătut tare, întrebând: „E cineva 

acasă?” şi dinăuntru i s-a răspuns: „Da! Nimeni!”, iar fata s-a supărat, că venise la împăcat şi dusă a 

fost. 

Cornel Udrea, Poveste de nicăieri, Biblioteca Multimedia, http://martinmaia.blogspot.com/ 

 Poţi asculta si varianta audio a poveştii accesând link-ul de mai jos: 

Nimeni şi nimic – Şezătoare virtuală pe reinvented.ro 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=uXbYnSyjy0c&feature=emb_title 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Explică de ce uneori cuvintele NIMENI şi NIMIC sunt scrise cu litere mari. 

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

2. Extrage din enunţurile subliniate pronumele negative. 

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

3. Rescrie enunţurile de mai jos, corectând greşelile: 

 Medicamentele sunt pentru nimeni. 

 

 

 Săptămâna trecută, la şcoală, nimeni a fost bolnav. 

 

 

 

http://martinmaia.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=uXbYnSyjy0c&feature=emb_title
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 Copiii au zis nimic. 

 

 

 Niciunul a auzit muzica. 

 

 

4. Continuă propoziţiile începute folosind formele corecte ale adjectivului pronominal negativ. 

 Nu a luat ....................... haină. 

 ......................... copil nu i-a cerut să rămână. 

 ................................ fete nu i-a spus adevărul. 

 Nu i s-a adresat ........................... coleg. 

 

5. Alcătuieşte două enunţuri în care să existe câte un pronume negativ compus. 

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

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

 

6. Transformă propoziţiile de mai sus, astfel încât pronumele date să devină adjective. 

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

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

 

7. Subliniază cu roşu pronumele negative şi cu albastru adjectivele pronominale negative din textul 

de mai jos. 

 Niciun sătean nu se mai minuna de cei doi fraţi. Ei nu spuneau nimic rău nimănui. Gesturile 

niciunuia dintre ei nu deranjau pe nimeni. Niciodată nu i-a trecut niciunui om prin cap că ar 

fi ciudaţi. 

 

8. Extrage din textul suport următoarele: 

a) pronume personal, formă neaccentuată, în cazul dativ; 

b) pronume personal, formă accentuată, în cazul genitiv; 

c) adjectiv pronominal demonstrativ; 

d) pronume relativ. 
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                                         Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Încercuieşte A pentru adevărat şi F pentru fals. 

 Se dă enunţul Domnişoara Niciodată s-a nimerit la uşa lor: 

c) Niciodată este pronume negativ. A/ F 

d) lor este pronume personal. A/ F 

 În enunţul Farmacistul nu i-a dat niciun medicament. 

c) i este complement direct. A/ F 

d) niciun este pronume negativ. A/ F 

 

10. Încercuieşte răspunsul corect şi potriveşte cuvintele corespunzătoare. 

 Colegei mele .................... voi cere să mă însoţească la teatru. 

a) le    b) îi    c) o 

 Aceşti prieteni ........................... ne ajută mereu. 

a) al nostru   b) a noştri   c) ai noştri 

 Fetei ............................ i-am acordat ajutorul. 

a) acela    b) aceleia   c) acelea    

 Nu ai deschis ........................... album. 

a) niciun    b) nimic   c) nicio 

 A câştigat concurentul ..................................... voce a fost apreciat de toţi. 

a) a cărei    b) al cărei   c) a cărui 

 

11. Citeşte articolul despre jocurile video, apoi completează rebusul de mai jos: 

Ce [3] spun studiile despre jocurile video și impactul asupra sănătății? 

Influența pe care jocurile video o [1] au asupra persoanelor care le [2] utilizează, variază în 

funcție de numeroși factori. Aceștia [6] țin atât de mediul din care [5] provine persoana respectivă, 

de cadrul familial, de existența diverselor afecțiuni, cât și de jocul în sine, genul și caracteristicile 

acestuia. Luând toate aceste [7] variabile în considerare nu se poate ajunge în niciun [4] mod la 

vreuna dintre concluziile: „jocurile video sunt rele!” sau „jocurile video sunt bune!”. 

https://raportuldegarda.ro/articol/ce-spun-studiile-jocurile-video/ 

 

 

 

 

https://raportuldegarda.ro/articol/ce-spun-studiile-jocurile-video/
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      A.          

  1.              

   2.             

3                

     4.           

   5.             

   6.             

  7.  A             

      B.          

12. Construieşte un enunţ care să respecte schema de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predicat verbal

verb predicativ
 

complement direct

substantiv comun
 

atribut pronominal

pronume demonstrativ
 

subiect

pronume negativ
 + + + 

1. Funcţia sintactică a cuvântului o este ........................... . 

2. Ca parte de vorbire, cuvântul le este ........................... . 

3. Partea de vorbire a cuvântului ce ese .......................... . 

4. Niciun  este adjectiv pronominal ............................ . 

5. Cuvântul din care se află în cazul ............................ . 

6. Aceştia este ca parte de vorbire ............................... . 

7. Voaloarea morfologică a cuvântului aceste este de .................. . 
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5.  Narativul literar/audio 

 Accesează următorul materialul audio de mai jos, ascultă Povestea ceasului cu inimă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwnfKUM9AvA&t=339s 

Lectură 

1. Ordonează ideile din materialul audio (Povestea ceasului cu inimă). 

a) Pe vremea aceea, în fiecare ceas locuia un pitic. 

b) Bătrânul văzu un ceas care era aruncat la rădăcina unui copac. 

c) Trăia odată un ceasornicar bătrân. 

d) Ceasul pe care îl găsise meşterul nu avea pitic. 

e) Un alt ceasornicar construi un pitic de fier, fără inimă. 

f) Boierii se plâng împăratului că ceasul le face viaţa amară. 

g) Ceasuri cu inimă nu se mai cunosc în zilele noastre. 

h) Îmbătrânind, piticii din ceasornice se mutară în ţara poveştilor. 

a b c d e f g h 

        

 

2. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații, alegând adevărat sau fals. 

        A/F  Piticul mişca roţile dinţate şi bătea cu un ciocănel. 

       A/F  Ceasul găsit de ceasornicar funcţiona. 

       A/F  Ceasul împăratului le făcea boierilor viaţa amară. 

        A/F  Bătrânul reuşi să repare ceasul şi să-i mulţumească pe boieri. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwnfKUM9AvA&t=339s
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3. Cine face acţiunea? De ce? 

 
 

4. Transcrie cuvintele/grupurile de cuvinte care indică locul şi timpul desfăşurării evenimentelor. 

 

 

Comunicare orală  

1. Scrie o reţetă a fericirii, într-o viziune inedită, pornind de la tema materialului audiat. Apoi, 

prezintă colegilor tăi rețeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 Redactare 

        Redactează, la alegere:  

a) un email prin care îi mulţumeşti ceasornicarului pentru că ţi-a reparat ceasul preferat.  

b) un dialog în care doi copii vorbesc despre importanţa ceasului în vieţile oamenilor. 
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Numeralul cardinal, numeralul ordinal şi colectiv                                                

 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

Ceasurile de mână au evoluat din ceasuri care au fost portabile, dar operate de arcuri - ceasurile 

cu arc au apărut prima dată în secolul 15 în Europa. Ceasuri nu au fost purtate în buzunare până în 

secolul 17, când ceasurile au văzut o dezvoltare mare. Înainte ca ceasurile de mână să devină 

populare în 1920, ceasurile erau purtate în buzunare, aveau capac și erau atașate de un lănțișor. O 

sursă indică proveniența cuvântului ceas în engleză ("watch") de la un cuvânt din vechea limbă 

engleză woecce care înseamnă "persoană de ceas" ("watchman" în engleză), din cauză că era folosit 

de paznicii orașelor pentru a urmări timpul scurs pe durata schimburilor în care lucrează.  

           Conceptul de ceas de mână merge înapoi la producerea celor mai vechi ceasuri din secolul 

16. Elisabeta I a Angliei a primit un ceas de la Robert Dudley, în 1571, descris ca fiind un ceas de 

mână. De la început, ceasurile de mână au fost purtate aproape exclusiv de femei, în timp ce bărbații 

au folosit ceasuri de buzunar până la începutul secolului 20. 

           Primii bărbați care au purtat ceasuri de mână au fost oameni militari, spre sfârșitul secolului 

19, atunci când a devenit importantă sincronizarea tacticilor în timpul războiului, fără a folosi 

semnalizări care ar fi atras atenția inamicului dezvăluind astfel planurile. 

          Primul ceas simplu făcut a fost cu siguranță numai un băț simplu înfipt în pământ, oamenii 

puteau astfel să folosească "ceasul solar" pentru a vedea cum se mută umbra în jurul lui și face o 

umbră diferită în funcție de poziția soarelui pe cer. 

                         Istoria ceasului - Wikipedia 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Rescrie, din textul suport, două numerale cardinale compuse. 

 

  

 

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. Transcrie cu litere următoarele numere extrase din text:15,16,17,19,20,1571,1920. 

 

 

 

4. Identifică valoarea morfologică a cuvântului subliniat în enunţul descris ca fiind un ceas de 

mână. Alcătuieşte alt enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică pe care o vei 

menţiona. 

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

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

5. Numeşte valoarea morfologică şi funcţia sintactică a numeralului îngroşat în textul dat. 

 

 

6. Scrie patru proverbe care conţin numeralele incluse în imaginea de mai jos. 

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

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

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

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

 

7. Alcătuieşte enunţuri în care numeralul  al doilea să îndeplinească funcţia sintactică de: 

a) subiect ………………………………………………………………………….. 

b) atribut genitival ………………………………………………………………….. 

c) complement direct ………………………………………………………………. 

d) complement indirect …………………………………………………………….. 

e) atribut adjectival ………………………………………………………………… 

8. Dă exemple de trei numerale colective şi integrează-le, apoi, în enunţuri. 

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

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

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

 

 

doi, patru,al 

treilea,zece, 

cel dintâi, 

cel din urmă 
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 Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

9. Cunoaşte-i mai bine pe colegii de clasă! Intră pe 

https://wordwall.net/resource/4968582/numeralul  şi participă la un Gameshow quiz. Vei 

răspunde la un set de 10 întrebări legate de numeral, într-un timp limitat. 

10. Scrie în caseta din dreptul enunţului valoarea morfologică a cuvântului o: 

a) Locuiesc pe o stradă lăturalnică. 

b) O să vină şi vremea bună! 

c) Am zărit-o pentru o clipă. 

d) Am doar o ciocolată. 

 

11. Descrie jocul preferat, folosind numerale cardinale şi ordinale, pe care le vei sublinia, folosind  

culori diferite. 

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

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

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

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

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

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

12.   Analizează, în caiet, numeralele din enunţurile următoare: 

 Am trecut la al doilea rând de exerciţii.    

 Primul rând a fost mai uşor. 

 A doua carte de pe masă este a primului coleg din catalog.  

 Unsprezece şi cu zece fac douăzeci şi unu. 

 Tustrei au obţinut nota 10 la test.  

 Ambii prieteni au plecat la munte. 

 

 

  

 

https://wordwall.net/resource/4968582/numeralul
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6.  Romanul grafic 

 Citeşte cu atenţie fragmentele din romanul grafic. 

Cocoşatul de la Notre Dame de Victor Hugo 
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https://arheologiacopilariei.wordpress.com/2017/10/17/romanele-grafice-pentru-copii/#jp-carousel-

5363 

Lectură 

1. Formulează două idei principale / secundare care se pot desprinde din fragmentele date. 

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

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

2. Identifică trei semne de punctuaţie diferite, precizând rolul acestora. 

 

 

 

 

3. Scrie o replică rostită într-o tonalitate exclamativă. 

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

4. Numeşte două figuri de stil diferite. 

 ..... 

 

  

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

https://arheologiacopilariei.wordpress.com/2017/10/17/romanele-grafice-pentru-copii/#jp-carousel-5363
https://arheologiacopilariei.wordpress.com/2017/10/17/romanele-grafice-pentru-copii/#jp-carousel-5363
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5. Precizează o trăsătură morală care poate fi atribuită lui Pierre Gringoire, exemplificând cu o   

structură din text. 

               

 Comunicare orală  

1. Realizează un afiş pentru a-l ajuta pe autorul piesei de teatru, Pierre Gringoire, să îşi invite 

prietenii la premieră. Precizează locul, data şi ora desfăşurării evenimentului. 

2. Vizionează filmul cu aceeaşi temă, accesând link-ul de mai jos: 

       https%3A%2F%2Fdeseneledublate7.blogspot.com%2F2016%2F01%2Fcocosatul-de-la-notre-

dame-1996-dublat-in-romana 

Explică atitudinea lui Pierre când îşi vede compromisă piesa de teatru. 

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

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

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

3. Dezbatere 

Analizează, oral, comportamentul mulţimii, după ce piesa de teatru este întreruptă de cerşetor. 

Eşti pro sau contra jocului inventat de aceasta şi numit Papa Nebunilor? Motivează-ţi alegerea 

cu citate din text. 

4. Realizează un cvintet pornind de la Esmeralda, tânăra ţigancă. 

 

 

 

 

 

 Redactare 

Transpune-te în pielea personajului Qasimodo (cocoşatul de la Notre-Dame). Scrie un scurt 

monolog despre cum s-a simţit acesta  atunci când ceilalţi au râs de urâţenia şi de trupul lui diform. 
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                                                                                                                                           Adverbul 

 

 Elemente de construcție a comunicării 

1. Notează cu A (adevărat) şi F (fals): 

A/F  În enunţul Câţiva oameni chiar au spart o fereastră cuvântul subliniat este adverb.                                                                           

      A/F  În enunţul Mulţimea e acum zgomotoasă cuvântul acum e adverb.         

      A/F  În enunţul  Qasimodo îl loveşte cu putere în piept există o locuţiune adverbială.   

      A/F  În enunţul Spectacolul este curând întrerupt există două adverbe.                                                                       

2. Construiește un enunț în care un adverb extras din imaginile de mai sus, să fie folosit în alt 

context. 

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

3. Precizează tipul adverbelor din următoarele enunțuri:  

 Se gândește cum va rezolva exercițiul. 

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

 Cum nu știi ce s-a întâmplat?  

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

4. Formulează enunţuri în care un adverb să îndeplinească funcţia sintactică de: 

 

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

   

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

 

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

 

5. Construieşte propoziţii în care cuvintele date să aibă valori morfologice diferite: 

 asemenea                     adverb      ............................................................. 

             prepoziţie   ............................................................. 

 graţie                            substantiv    ............................................................. 

                                    prepoziţie    ............................................................. 

 

 

 

 

c. c. de mod 

c. c. de timp 

c. c. de loc 
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6. Corectează greşelile din fiecare enunţ: 

 Mi-a plăcut cartea care mi-ai dat-o.  

 

 

 Profesorul laudă elevii harnici.  

 

 

 Am cumpărat două kilograme fructe. 

  

 El a intrat la facultate datorită eforturilor sale.  

 

 A câştigat ca şi reprezentant al firmei.   

 

 

7. Scrie exemple de adverbe formate cu ajutorul sunetelor: -eşte, -âş, -iş, -mente. 

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

 

8. Construieşte, în caiet, propoziţii în care cuvintele seara, joi, toamna să fie, pe rând, substantive 

şi adverbe. 

Cuvintele Substantive Adverbe  

seara   

joi   

toamna   

               

 

 Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

 9. Precizează dacă cuvintele subliniate sunt adverbe, locuţiuni prepoziţionale sau locuţiuni 

adverbiale: 

a) Deasupra am aşezat o pătură. 

b) Tabloul era agăţat deasupra şemineului. 

c) Mi-e dor de vremurile de odinioară. 

d) M-am aşezat în mijlocul tuturor. 

e) Vreau să stau în mijloc. 
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10. Analizează adverbele și locuțiunile adverbiale din enunțurile: 

 Îndată, băiatul îi dădu drumul cu repeziciune. 

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

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

 Veneau cu anevoie și ceilalți după ei. 

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

 Cine se lovește cu capul de pragul de sus, vede și pe cel de jos. (proverb) 

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

 

11. Ieri ai fost nevoit să mergi cu autobuzul de la şcoală. Redactează un text, de 50-70 de cuvinte, în 

care să relatezi o întâmplare neobişnuită, petrecută în acest mijloc de transport în comun. Foloseşte 

toate tipurile de adverbe învățate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Relatează la persoana I o întâmplare recentă, în care ai fost însoţit de animalul tău preferat 

folosind adverbe diferite.  În organizarea textului, urmăreşte: 

 folosirea verbelor la persoana I, singular; 

 utilizarea adverbelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 ........................................................................................................ 
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INTERCULTURALITATE 

Valori promovate în arta românească  

Valori promovate în arta din cultura maternă  

Valori promovate în arta din cultura universală  

 

 

 Rezolvă următoarele cerinţe: 

1. Recunoaşte artele care se ascund în spatele imaginilor/ simbolurilor de mai jos: 

 

 

 

 

 

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

2. Asociază picturile de mai jos cu titlurile lor. Poţi să te verifici căutându-le pe internet sau 

folosind un album de artă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grădina de la Văleni   4. Parc în Colpach 

2. Conversaţie    5. Cafenea la Balci 

3. Femeia cu umbrela de soare  6. Câmpul cu maci 

               Tabel de răspuns: 

A. B. C. D. E. F. 

      

      

 

 

 
  

  

F. E. 

Claude Monet 
Munkacsy Mihaly 

Nicolae Tonitza Nicolae Tonitza Claude Monet Munkacsy Mihaly 
 

D. 

 

C. 

 

B. 

 

A. 
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3. Lucraţi în perechi! Completaţi tabelul de mai jos cu informaţiile cerute. 

 

M
u
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i 
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C
u
lt

u
ra

 

ro
m

ân
ea

sc
ă    

P
ic

to
ri
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k
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 Proiect – Grupaţi-vă în funcţie de talentul pe care îl aveţi/în funcţie de preferinţe şi 

organizaţi un talent show cu titlul Clasa a VI-a … are talent! 

   EXPLORATORII 

  Realizaţi un album de artă căutând informaţii/ curiozităţi despre artişti celebri. 

   ARTIŞTII 

 Pregătiţi un spectacol în care să dansaţi, să cântaţi (în trei limbi diferite) etc. Puteţi cânta 

la instrumente. 

ARTIZANII 

 Confecţionaţi bijuterii (brăţări, lănţişoare, cercei, inele etc.) din diverse materiale. 

PICTORII 

 Realizaţi câteva picturi pe care să le prezentaţi colegilor de clasă. 

   MICII LITERAŢI 

 Scrieţi o piesă de teatru de minimum 2 pagini pornind de la cartea preferată.  

  

   SPORTIVII 

 Acum puteţi să jonglaţi cu mingea sau să pregătiţi o prezentare a sportului pe care îl 

practicaţi. 
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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) 

Se dă textul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În seara aceea, la cină, mama a făcut un anunţ. 

- Penelope, tata şi cu mine am stat de vorbă şi suntem de părere că ar fi cel mai bine să n-o mai 

vizitezi pe domnişoara Maddie. 

Penelope s-a uitat fix la ea, cu furculiţa în aer. 

- Ştiu că domnişoara Maddie a însemnat mult pentru tine când erai mică şi cerul mi-e martor cât 

i-am fost de recunoscătoare că a avut grijă de tine, dar acum eşti mare şi cred că trebuie să te 

concentrezi asupra viitorului. I-am telefonat deja şi i-am spus să nu te aştepte. Aşadar rămâne 

stabilit. 

A luat o bucată mare de friptură şi a început s-o mestece. 

Penelope s-a uitat la tata. El doar a ridicat din umeri. 

- Mama se ocupă de programul tău, fetiţo! În plus, are o mulţime de lucruri nemaipomenite 

planificate vara asta pentru tine şi nu vei dori să ratezi niciunul. Gândeşte-te numai că peste câteva 

zile va începe tabăra de ştiinţe.  

Penelope a simţit cum mâncarea din stomac i se transformă într-un bolovan. A înghiţit greu. 

- Dar de ce? a răbufnit ea în cele din urmă. 

- Nu credem că e cel mai bun mod de a-ţi folosi timpul, a răspuns mama ei. 

- Şi aşa n-am timp liber aproape deloc, a insistat Penelope. 

Mama a ordonat furculiţa lângă farfurie şi a fixat-o pe Penelope cu privirea. 

- Nu există timp liber, Penelope. Şi nici facultate gratis.Ştii cât costă taxele şcolare la o facultate 

din Ivy League? 

Penelope a clătinat din cap. Nici măcar nu ştia ce însemna ,,facultate din Ivy League’’. 

- Îţi spun eu: costă o grămadă. Cum vrei să plătim dacă nu primeşti bursă? Şi, dacă n-ai fi atât 

de absorbită de fanteziile tale, te-ai afla mult mai departe cu învăţătura. Ai fi mult mai eficientă. 

Mult mai competitivă. 

                                                                                             Paige Britt, Şirul pierdut al timpului 
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

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

A. Comportamentul mamei Penelopei este: 

a) autoritar; 

b) neglijent; 

c) potrivit.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

B. Părinţii discută cu Penelope despre: 

a) banalităţi; 

b) viitorul fetei; 

c) vreme.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

C. Fetiţei i se interzice: 

a) să o viziteze pe Maddie; 

b) să iasă cu prietenii; 

c) să înveţe.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

2.  Explică într-un enunţ sensul expresiei dacă n-ai fi atât de absorbită de fanteziile tale.  

                                                                                                                                           6 puncte 

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

3. Menționează într-un enunț tema textului, justificându-ți opțiunea cu două informații din text. 

                                                                                                                                      6puncte 

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

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

4. Scrie un text, de minimum 20 de cuvinte, în care să-ţi imaginezi o posibilă continuare a 

fragmentului dat.                                                                                                          6 puncte 

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

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

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

5. Ilustrează, în 30-60 de cuvinte, două trăsături ale textului narativ literar, identificate în textul 

dat.                                                                                                                              6 puncte 

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

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

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

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

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

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Se dă textul: 

       Timpul liber poate fi în egală măsură atât prieten cât și dușman, atât pentru copii cât și pentru 

părinți; de aceea este foarte important să-i acorzi atenția cuvenită în așa fel încât să valorifici la 

maximum avantajele și să încerci să diminuezi pe cât posibil consecințele neplăcute. 

      Timpul liber presupune atenție, responsabilitate, precauție din partea părinților însă, în nici un 

caz îngrădiri, interdicții, cicăleli. În acest ultim caz, nevoia copilului de explorare, descoperire poate 

fi asociată cu diverse temeri: de lovituri, căderi, de a nu deranja, de a nu strica etc, iar aceste frici se 

vor perpetua ca și obiceiuri, ce-i vor îngrădi copilului, adolescentului și adultului de mai târziu 

libertatea de a (se) descoperi pe el însuși și lumea înconjurătoare. 

       În joc, alături de copil, părintele poate retrăi bucuria de-a fi din nou copilul de odinioară și 

devine partener egal cu copilul său. Avându-i alături de el pe părinți în anumite momente de joc, 

copilul se alimentează cu cele mai importante resurse pentru a crește echilibrat și sănătos.         

Probabil vă întrebați care sunt aceste resurse. Deși suntem cu toții tentați să folosim cuvinte precum 

dragostea, iubirea, pentru copil acestea sunt doar niște etichete a căror semnificație o va înțelege 

doar în timp. Ceea ce el poate înțelege la orice vârstă, și ceea ce solicită în spatele oricăror cuvinte, 

este atenția și implicarea părintelui în lumea copilăriei lui. 

https://educatie.inmures.ro/prescolari/ce-facem-cu-copiii-in-timpul-liber-timp-libersi-nu-

numai.html 

 

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

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

A. Timpul liber presupune.......... 

a) atenţie; 

b) atenţia; 

c) atenţiei.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

 

 

 

https://educatie.inmures.ro/prescolari/ce-facem-cu-copiii-in-timpul-liber-timp-libersi-nu-numai.html
https://educatie.inmures.ro/prescolari/ce-facem-cu-copiii-in-timpul-liber-timp-libersi-nu-numai.html
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B. Există un pronume reflexiv în enunţul: 

a) ...aceste frici se vor perpetua ca și obiceiuri, ce-i vor îngrădi copilului, adolescentului și 

adultului de mai târziu libertatea de a (se) descoperi pe el însuși și lumea înconjurătoare; 

b) Avându-i alături de el pe părinți în anumite momente de joc, copilul se alimentează cu 

cele mai importante resurse pentru a crește echilibrat și sănătos;          

c) ...de aceea este foarte important să-i acorzi atenția cuvenită. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

C. Cuvântul subliniat din enunţul aceste  frici se vor perpetua ca și obiceiuri este  

a) pronume personal; 

b) pronume demonstrativ; 

c) adjectiv pronominal demonstrativ.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

 

2.  Menţionează valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunţul Copilul se alimentează cu 

cele mai importante resurse pentru a crește echilibrat. Foloseşte acest cuvânt cu altă valoare 

morfologică, pe care o vei preciza.                                                              6 puncte 

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

 

3. Scrie câte un enunţ despre modul în care îţi poţi petrece timpul liber în care să foloseşti: 

a) un numeral ordinal cu valoare adjectivală; 

b) un adjectiv pronominal posesiv; 

c) un pronume negativ.                                                                                   6 puncte 

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

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

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

4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”.  6 puncte                                                                                                                               

În enunțul ... părintele poate retrăi bucuria de-a fi din nou copilul de odinioară și devine 

partener egal cu copilul său.:  

Enunţul Adevărat Fals 

locuţiunea adverbială subliniată are funcţia sintactică 

de atribut. 

  

există un pronume posesiv.   

nu există niciun numeral.   
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5. În anunţul de mai jos există 6 greşeli. Subliniază-le şi scrie apoi formele corecte.       6 puncte 

                                           Citește o carte care te inspiră 

Cititul este una din tre cele mai relaxante activități pentru o minte sănătoasă. Profită de orce 

moment liber și implicăte emoțional în povestea unei cărți. Nu te gândi că nu ai timp să mergi l-a 

librărie pentru a alege o carte, deoare ce anunțurile online te ajută să comanzi cartea preferat direct 

la tine acasă. 

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

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

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Scrie un text narativ, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare pe care ai trăit-o alături 

de părinţii tăi, în vacanţa de vară. 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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IV. VALORILE MELE, VALORILE CELORLALŢI 

 

 
LECTURĂ  

 Modurile de expunere  

Narațiunea și descrierea  

Dialogul și monologul  

 Texte continue, discontinue, multimodale 

Textul explicativ 

 

COMUNICARE ORALĂ/ REDACTARE 

 Situații de comunicare/ Redactare de texte diverse  

 Principii de interacțiune, atitudini comunicative  

Solicitare – acceptare. Solicitare – refuz 

Cooperare conversațională. Solicitare – consiliere/ ajutor  

 Monologul 

Monologul narativ, descriptiv, explicativ  

 

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII  

Interjecția. Exprimarea emoțiilor și a sunetelor din natură  

Conjuncția. Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare  

 Nivelul semantico-morfologic. Enunțul: propoziția și fraza 

Propoziția simplă, propoziția dezvoltată, fraza  

Predicatul verbal și nominal. Subiectul exprimat și neexprimat (inclus și subînțeles)  

Interdependența subiect – predicat 

Topica: ordinea constituenților în propoziție și ordinea constituenților unui grup sintactic  

Exprimarea asertivă, aprobare și dezaprobare, avertizare, formulare de cereri,  

exprimarea sentimentelor  

 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE  

Valori promovate în arta românească, în arta din cultura maternă și în arta din cultura universală  

Despre valori în pictură  

 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ  
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1. Modurile de expunere. Narațiunea și descrierea 

 

 
         Biblioteca Mazarine din Paris, Franța  

 

1. Privește imaginea de mai sus! Ce sentiment îți transmite? De ce?  

 

2. Formulează, în enunțuri, trei posibile acțiuni pe care le-ai face în interiorul încăperii surprinse 

în imaginea dată.  

 

 

 

3. Închide ochii și imaginează-ți că te afli în această încăpere a bibliotecii. Povestește, în 

maximum 30 de cuvinte, ce ți se derulează pe ecranul minții.  

 

 

 

 

 

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

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

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

 

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

.......................................................................................................................................................... 
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 Citește cu atenție textul de mai jos.  

Meggie crezuse întotdeauna că Mo avea multe cărți. După ce pășise în casa Elinorei nu avea să 

mai creadă niciodată așa ceva.  

Aici nu erau maldăre risipite peste tot ca la Meggie acasă. Fiecare carte își avea locul ei la 

vedere. Dar acolo unde alți oameni au tapete, tablouri sau pur și simplu o suprafață de perete gol, 

Elinor avea rafturi de cărți. În holul de la intrare, prin care i-a condus mai întâi, erau rafturi albe 

care se întindeau până la tavan, în camera pe care au traversat-o mai apoi rafturile erau negre ca 

dalele de pe jos, și tot așa în coridorul următor. (...)  

Se oprise în fața unei uși. Pe lemnul alb era pictată o ancoră în jurul căreia se învârtea un delfin.  

– Este emblema unui tipograf celebru, explică Elinor și își trecu degetul peste nasul ascuțit al 

delfinului. Exact ce trebuie pentru intrarea într-o bibliotecă, nu?  

– Știu, zise Meggie. Aldus Manutius. A trăit în Veneția. A tipărit cărți care aveau exact 

dimensiunea care trebuia ca să intre în coburul comanditarilor lui.  

– A, da? Elinor își încreți iritată fruntea. N-am știut asta. În orice caz, eu sunt fericita posesoare 

a unei cărți pe care a tipărit-o el personal. Și anume în anul 1503. (...)  

– Pe această ușă, zise în timp ce apăsa clanța cu o evlavie aproape solemnă, n-a intrat încă 

niciun copil, dar fiindcă tatăl tău ți-a insuflat probabil un anume respect pentru cărți, fac o excepție. 

Dar numai cu condiția să stai cel puțin la trei pași distanță de rafturi. Accepți condiția?  

Cornelia Funke, O casă plină de cărți, în Inimă de cerneală 

 

 

Lectură 

1.Notează, în tabelul pentru răspuns, litera corespunzătoare sensului din coloana B.  

A B 

1. maldăr  a. persoană care comanditează sau finanțează activitatea altcuiva 

2. cobur  b. grămadă, teanc, vraf, mulțime de obiecte de același fel, îngrămădite 

unele peste altele 

3. comanditar  c. respect sau admirație față de cineva sau de ceva  

4. evlavie d. toc sau săculeț de piele atârnat la șa 

Tabel pentru răspuns:  

 1 2 3 4 

Litera corespunzătoare 

pentru răspunsul corect 
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2. Alcătuiește două enunțuri în care să ilustrezi omonimia cuvântului „ancoră/ ancora”, potrivit 

explicațiilor de mai jos. Atenție! Forma cuvântului în ambele enunțuri trebuie să fie identică.  

ÁNCORĂ, ancore, s. f. – instrument greu de metal cu mai mulți dinți ascuțiți, fixat la capătul unui 

lanț,  pe care marinarii îl aruncă în fundul apei, înfigându-l în pământ, spre a imobiliza vasul pe 

care navighează.  

ANCORÁ, ancorez, vb. I. – a fixa o navă sau un corp plutitor de fundul apei cu ajutorul unei 

ancore. 

 

 

3. Scrie, în casetele de mai jos, itinerariul parcurs de Meggie acasă la Elinor. Vei preciza și 

obiectele care îi atrag atenția fetei.  

 

 

 

 

4. Încercuiește varianta corectă de răspuns.  

 Emblema de pe ușa bibliotecii aparținea unui:  

a. comanditar.   b. venețian.    c. scriitor.  

 Cartea despre care vorbesc Elinor și Meggie a fost ..... în anul 1503.  

a. primită.    b. scrisă.    c. tipărită.  

 Meggie este primită în biblioteca Elinorei, pentru că:  

a. va sta la distanță de trei pași de rafturi.   b. nu a intrat acolo niciun copil vreodată. 

    c. are o prețuire față de cărți.  

 

 Comunicare orală  

5. Care trăsături ale textului te-au ajutat să identifici prezența narațiunii? Justifică răspunsul.  

 Redactare 

6. Povestește acțiunea, astfel încât să respecți firul logic al faptelor, urmărind cuvintele ordonatoare: 

La început.../ Apoi.../ După aceea.../ Mai târziu.../ Atunci.../ În final.  
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      A               B                                             C 

 

1. Privește imaginile de mai sus. Răspunde cerințelor din tabel.  

 A B C Toate  

Apare numele autorului.      

Titlurile au cel puțin un element comun.      

Este precizată editura.      

Se menționează colecția din care face parte.      

2. Ce legătură există între imagini? Justifică-ți răspunsul într-un enunț. 

 

3. Imaginează-ți că trăiești într-o lume de cerneală. Cum arată? Oamenii cum sunt? 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

.......................................................................................................................................................... 
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 Citește cu atenție textul.  

 O clipă Meggie voi să refuze. Mult prea mult i-ar fi plăcut s-o uluiască pe Elinor, pedepsindu-i 

cu dispreț cărțile. Dar nu putu. Curiozitatea îi era pur și simplu prea puternică. I se părea aproape că 

aude cărțile șoptind prin ușa întredeschisă. Mii de povești necunoscute făgăduiau să-i deschidă mii 

de uși spre mii de lumi nicicând văzute. Ispita era mai puternică decât mândria lui Meggie.  

 – Acceptat, murmură și-și încrucișă mâinile la spate. Trei pași. O mâncau palmele de poftă. (...)  

 Intrară apoi în sanctuarul Elinorei. (...)  

 Privea țintă doar la cărți. Rafturile în care erau așezate miroseau a lemn proaspăt tăiat. 

Ajungeau până sus, la un tavan azuriu de care atârnau minuscule lămpi ca niște stele fixate de el. 

Scări înguste de lemn, prevăzute cu role, stăteau în fața rafturilor gata să ducă orice cititor lacom la 

rafturile de sus. Existau pupitre pe care se aflau cărți deschise, prinse cu lanțuri de alamă aurite. 

Existau vitrine de sticlă în care cărți cu paginile învechite și pătate arătau oricui se apropia de ele 

cele mai minunate imagini. Meggie nu se putu abține. Un pas, o privire rapidă spre Elinor, care din 

fericire îi întorcea spatele și se afla în fața vitrinei. Se aplecă adânc, mai adânc deasupra vitrinei, 

până ce se ciocni cu nasul de ea.  

Cornelia Funke, O casă plină de cărți, în Inimă de cerneală 

Lectură 

1. Încercuiește varianta corectă de răspuns.  

În enunțul din textul dat „O mâncau palmele de poftă”, Meggie se arată a fi:  

a. disprețuitoare.   b. nerăbdătoare.   c. mândră.  

2. Notează, în tabelele de mai jos.  

Obiectul Însușirile obiectului din sanctuarul Elinorei 

rafturile  

tavanul  

lămpile  

scările  

cărțile  

 

Figura de stil Exemplul din text  

comparație  

enumerație  

hiperbolă  
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3. Care trăsături ale textului te-au ajutat să identifici prezența descrierii? Justifică-ți răspunsul în       

30-50 de cuvinte.  

 

4. Răspunde cu A (adevărat) sau F (fals). Corectează afirmațiile care nu corespund textului.  

a. Curiozitatea lui Meggie era mai puternică decât dorința de a o ului pe Elinor.  

 

b. Elinor avea impresia că prin ușa întredeschisă auzea șoaptele cărților.  

 

c. Meggie este de acord să intre în biblioteca Elinorei.  

 

d. Pe tavanul azuriu al încăperii erau fixate stele minuscule.  

 

e. Meggie atinse cu nasul paginile cărților.  

 

 

 Comunicare orală  

5. Prezintă o trăsătură a personalității lui Meggie, așa cum se desprinde din textul dat.   

 Redactare 

6. Continuă descrierea încăperii cu prezentarea altor obiecte și a însușirilor acestora.  

 

 

 

 

 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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2.  Principii de interacțiune, atitudini comunicative.  

Solicitare – acceptare. Solicitare – refuz  

 

 

                   
       Biblioteca Admont din Admont, Austria                                          Biblioteca Metropolitană din Stuttgart, Germania 

 

 
 

                     
  Biblioteca Națională a Chinei din Beijing, China                            Biblioteca George Peabody din Baltimore, SUA 

 

 
 

                    
  Sala Regală Portugheză de Lectură din Rio de Janeiro, Brazilia                        Biblioteca Vennesla din Norvegia 
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Biblioteca de Drept din Iowa, SUA            Biblioteca ColegiuluiTrinity din Dublin, Irlanda 

Lectură 

1. Alege o imagine dintre cele de mai sus și răspunde cerințelor.  

a. Identifică natura imaginii:  

 desen   fotografie   pictură    afiș   bandă desenată 

b. Ce îți sugerează imaginea aleasă?  

 

c. Cui poate să se adreseze?  

 

d. Prezintă elementele care o compun.  

 

e. Ce aspect ți se pare cel mai interesant? De ce?  

 

 

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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2. Meggie, personajul din Inimă de cerneală de Cornelia Funke, trebuie să respecte condiția impusă 

de Elinor pentru a intra în bibliotecă. Tu ce reguli crezi că trebuie să respecți într-o sală de lectură?  

A. Bifează, în dreptul simbolului potrivit, răspunsul pentru afirmațiile date.  

  

a. Vizarea permisului de intrare pe anul în curs.      

b. Păstrarea liniștii, a ordinii și a curățeniei.  

c. Realizarea de sublinieri sau adnotări pe cărți.  

d. Introducerea și consumarea alimentelor și băuturilor.  

e. Folosirea zgomotoasă a telefoanelor mobile.  

 

B. Propune o altă regulă pe care o consideri obligatorie într-o sală de lectură dintr-o bibliotecă.  

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

 

 Comunicare orală  

3. Returnezi cărțile împrumutate de la bibliotecă, însă bibliotecara refuză preluarea lor pe motiv că 

îți lipsește una dintre ele. Încerci să o convingi să ți le preia și fără cartea lipsă. Alege un coleg/ o 

colegă cu care să joci dialogul!  

4. Regula „Păstrați liniștea, ordinea și curățenia” dintr-o sală de lectură dintr-o bibliotecă a fost 

încălcată. Realizează un dialog cu persoana care a încălcat-o, precizând importanța de a respecta 

regula și sancțiunile survenite ca urmare a nerespectării acesteia.  

 Redactare 

5. Ești directorul uneia dintre bibliotecile din imaginile de mai sus. Redactezi un e-mail, prin care 

anunți instituțiile de învățământ din oraș că pot participa la o expoziție de fotografie         

Biblioteca: trecut și prezent. Primești un răspuns de acceptare și unul de refuz. Scrie cele trei 

mesaje. 

6. Îți inviți prietenul cel mai bun/ prietena cea mai bună să participați la o lansare de carte 

desfășurată la una dintre bibliotecile din imaginile date. La început refuză, dar în cele din urmă 

acceptă să te însoțească. Scrie dialogul celor două persoane.  
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 3. Interjecția.  Exprimarea emoțiilor și a sunetelor din natură  

 Citește cu atenție textul. 

Interjecțiile și onomatopeele aparțin prin tradiție unei zone lingvistice mai puțin studiate: 

plasate în sfera emoțiilor și a spontaneității, nefixate în scris, sunt neglijate de dicționare și de 

gramatici. E de obicei o surpriză pentru un începător într-ale lingvisticii să descopere cum sunetele 

și zgomotele naturale, de pildă strigătele produse de animale, sunt aproximate de limbile existente 

în feluri destul de diferite, uneori accentuate de deosebirile dintre sistemele ortografice. (...) În 

fiecare limbă pot fi mai multe forme imitative pentru același sunet natural. (...) 

În primul rând transpunerile cântecului cocoșului: cock a doodledoo în engleză, cocorico în 

franceză, chicchirichi în italiană, quiquiriquí, quiquiriquiquí, cocorocó în spaniolă, ü-ürü-üüü în 

turcă, cucurigu în română și bulgară. Măcăitul raței e notat qua qua în italiană, cuacua în spaniolă, 

coincoin în franceză, quack în engleză, hápháp în maghiară, mak-mak în albaneză și mac mac în 

română. Se poate constata că mieunatul pisicilor e destul de deslușit și aproape uman, lăsându-se 

imitat în forme foarte asemănătoare de vorbitorii diverselor limbi (cu diferențe mai ales 

ortografice): mjau-mjau în albaneză, miaou în franceză, miao în italiană, miau în română, miaow în 

engleza britanică şi meow în cea americană. Lătratul câinelui e mai puțin omogen: woof, arf, 

bowwow, ruff  în engleză, ouahouah, ouafouaf, woufwouf în franceză, bau bau în italiană, ham-ham 

în albaneză și română etc. (...) 

Există totuși interjecții și onomatopee împrumutate: e cert că româna a preluat în trecut 

interjecții ca haide și bre, de origine turcă și răspândite în toată zona balcanică; tot așa cum 

recentele uau și ups nu sunt câtuși de puțin formații spontane, ci sigure împrumuturi din engleză. 

Pentru onomatopee, e drept, transmiterea de la o limbă la alta e mult mai greu de dovedit.  

În lista citată, galopul cailor apare ca fiind redat, în română, prin onomatopeea trop-trop. 

Desigur, aceasta este o formă înregistrată de dicționarele curente, chiar cu un sens mai general, 

referitor nu doar la cai („cuvânt care imită zgomotul pe care îl fac picioarele când lovesc pământul 

în mers”, DEX); cuvântul e cuprins și în dicționarele mai vechi, fiind atestat și în forma populară 

tropai (la Creangă) și mai ales tropa (în Zanne, Proverbele românilor). Există însă și o altă 

onomatopee a galopului, o formă populară și familiară folosită adesea cu o notă glumeață: tîgîdîm-

tîgîdîm. Destul de răspândită în oralitatea actuală, forma nu este cuprinsă în dicționare. Are două 

utilizări principale, destul de diferite: imită galopul cailor („Toate am auzit despre poveștile cu feți 

frumoși care aleargă, tîgîdîm, pe calul lor alb ca să salveze prințesa”, printreranduri.eu), dar și 

mersul trenului („De jur-împrejur sună trenul: Tîgîdîm. Tîgîdîm”, agenda.liternet.ro). Prin 

extindere, onomatopeea se aplică și alergatului uman („Am crezut că băgase careva gol, da’ veneau 

toți la galop – tîgîdîm-tîgîdîm! – direct pe iarbă, printre copaci”, Ovidiu Verdeş, Muzici și faze), și 

chiar grabei în genere, ritmului accelerat: „mers concret la vot tîgîdîm tîgîdîm, pus ștampila și apoi 
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luat toate rudele, toți prietenii, colegii de serviciu, vecinii și cunoscuții și dus la secția de vot 

tîgîdîm tîgîdîm” (bleen.ro); „Viața trăită în stil «tîgîdîm-tîgîdîm»” (scissorblog.wordpress.com). 

Uneori, onomatopeea e chiar substantivată: „ascultam tîgîdîmul liniștitor al trenului” 

(anacronic.ro).  Multă vreme, forma circula într-un banc, transpus de curând de un elev într-o 

lucrare școlară care a atras atenția presei: „Pus să aștearnă pe hârtie o compunere care să aibă cel 

puțin o pagină, tânărul a scris: «Calul intră în pădure... tîgîdîm, tîgîdîm, tîgîdîm, tîgîdîm...” Și tot 

așa până la sfârșitul paginii, unde a terminat compunerea: «...calul iese din pădure.»” 

(stirileprotv.ro).  

Onomatopee, Rodica Zafiu, în „Dilema veche”, nr. 577, 5-11 martie 2015 

https://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show 

 

Lectură 

1. Notează, în tabelul dat, dacă afirmațiile sunt A (adevărate) sau F (false). 

a. În toate limbile interjecțiile și onomatopeele au aceeași formă pentru un sunet natural.  

b. Imitarea sunetului cocoșului este prezentat în șase limbi.  

c. În mai multe limbi, imitarea mieunatului pisicilor are o scriere diferită, dar în vorbire este 

asemănătoare.  

d. Interjecția „haide” este preluată din limba engleză.  

e. În limba română, galopul cailor este redat printr-o singură formă.  

f. Sursele indicate de către autoarea textului nu sunt numai din mediul online.  

 a b c d e f 

Adevărat        

Fals        

2. Cu ce scop a scris autoarea acest text? Justifică răspunsul în maximum 30 de cuvinte.  

 

3. Precizează unde a fost publicat textul.  

 

 

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

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

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

 

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

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

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

https://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show
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4. Notează, în tabelul de mai jos, cuvintele care imită sunetele unor animale în diferite limbi, 

conform textului dat.  

 Cocoșul  Rața  Câinele Pisica  

Limba română     

Limba engleză     

Limba franceză     

Limba italiană     

Limba spaniolă     

Limba turcă     

Limba bulgară     

Limba maghiară     

Limba albaneză     

 

 Elemente de construcție a comunicării 

5. Formulează întrebări pentru a avea răspunsurile de mai jos.  

De exemplu, Cum cântă cucul? Cu-cu! 

a. ....................................................................................................................................................Uite!  

b. .........................................................................................................................................Pic-pic-pic!  

c. ......................................................................................................................................................Au!  

d. .............................................................................................................................................Hai! Hai! 

e. ...............................................................................................................................................Hapciu! 

f. .....................................................................................................................................................Măi! 

g. ..................................................................................................................................Tic-tac! Tic-tac!  

6. Ordonează în tabelul dat următoarele cuvinte din listă: uau!, vai!, ham-ham!, bre!, muu-muu!, 

ura!, haide!, mă!, ah!, mac mac!, ups!, tiit-tiit!.  

Exprimă o chemare Exprimă o adresare 

 

 

 

 

Exprimă o stare sufletească Exprimă sunete sau zgomote din natură 
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7. Elimină intrusul, apoi introdu-l într-un enunț.  

a. țup-țup, băi, i-ha i-ha, crrra-crrra-crrra.  

 

b. pleosc, trosc, pac, iată.  

 

c. ah, oh, di, uh.  

 

8. Scrie corespondentul verbal pentru interjecțiile date.  

poc –   piu –  

cioc-cioc –  sss –  

 

 

Dovedește că ești cel mai bun! 

 

9. Completează în textul lui Ion Luca Caragiale interjecțiile potrivite din lista: uf, de, bre. 

Enunțul Interjecția exprimă 

 

a. Haide, .......... omule, odată! strigă m.-sa de dincolo... (Reformă)  nerăbdarea 

 

b. ..........! nu mai poci! zice coana Anica! (Tren de plăcere) oboseala 

 

c. Dar, ..........! ... asta e soarta noastră a chiriașilor. (De închiriat) dezamăgirea 

 

10. Alcătuiește trei enunțuri în care interjecția „of” să exprime stări sufletești diferite. Apoi, notează 

starea sufletească pe care o exprimă.  

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

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

............................................................................................................................  
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11. Menționează partea de vorbire a cuvintelor subliniate în enunțurile date.  

a. Am cumpărat două creioane colorate și o carte cu ilustrații.   

De cum am văzut-o nu m-am dezlipit de ea.     

O, ce mi-a plăcut!         

E adevărat ce se spune: o carte îți poate înveseli ziua.    

b. M-am pregătit de dimineață să scriu tema de casă.    

De, este greu să faci această temă așa devreme!     

Când am transcris compunerea am omis un de.     

De-aș fi fost mai atent, sigur aș fi luat nota maximă.    

 

12. Completează cu interjecțiile păi și mă pentru a reface textul.  

- Hei, _____ din casă!- Cine?- Tu!- Eu?- _____ cine!- Ce-i?- Cum ce-i?- _____ ce-i?- Ai o 

scrisoare!- Cine, _____?- Tu.- Eu?- _____ cine.- Ad-o-ncoa!- Ce, _____?- Scrisoarea.- Ce 

scrisoare?- Știu eu ce scrisoare?- Trebuie să plătești!- Ce, _____?- Cum ce?- Ce să plătesc?- Porto.- 

Cine?- Tu.- Eu?- _____ tu.- Ce porto, _____?- Iaca, porto.- Cum așa?- _____, știu!- Nu-i plătită?- 

Ce?- Scrisoarea.- Ehei!- Cum ehei?- Ai să dai, măi!- Ce?- Bani. - Ce bani? - Porto. - Cât, _____? - 

Ce cât? - Câți bani, _____? - 15. - Cum 15? - _____! - Dar de ce, _____? - Nu știu. - Iaca 15. - Așa. 

- Ei, dă-mi-o! - Ce, _____? - Scrisoarea. - Ce scrisoare? - Care ai adus-o. - Eu, _____? - _____ 

cine? - N-am adus-o. - _____ cum? - Nu-i la mine. - Asta-i! - Cum asta-i? - Unde-i, _____? - Cine? 

- Scrisoarea. - La primărie. - Ba la dracul! - Ba, așa. - _____, cum? - Să te duci să ți-o iei.  

 

Verifică-te, consultând textul Cum se înțeleg țăranii de Ion Luca Caragiale.  

Joacă această scenă în fața clasei!   
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4. Modurile de expunere. Dialogul și monologul   

 

 

1. Privește imaginea de mai sus. Precizează trei elemente care o compun.  

 

2. Propune un titlu sugestiv pentru imaginea de mai sus.  

 

3. Imaginează-ți zgomotele, mirosurile și atmosfera locului.  

 

4. Prezintă, la alegere, unul dintre personaje. Vei face referire la aspect fizic, vestimentație, 

poziție, caracter și sentimente.  

 

5. Ce crezi că s-a întâmplat înainte de scena din imagine?  

 

 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

......................................................................................................................................................... 
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 Citește cu atenție textul.  

– O, e orașul nostru, Doon! Orașul nostru e pe fundul unei gropi! (...)  

Doon se lăsă pe genunchi și palme și se uită peste margine. Își încordă privirea, încercând să 

vadă punctele minuscule care ar fi fost oamenii.  

– Oare ce se întâmplă acolo acum?  

– Oare ne-ar auzi dacă am striga?  

– Nu cred. Suntem prea sus.  

– Poate că, dacă s-ar uita în sus, ne-ar vedea lumânarea, spuse Lina. Dar nu, cred că nu. 

Luminile străzii ar fi prea puternice.  

– Cumva, trebuie să le trimitem un mesaj, spuse Doon, și Linei îi veni o idee.  

Dragi cetățeni ai Emberului,  

Am mers pe râu prin Canalizare și am găsit ieșirea spre alt loc. E verde aici și foarte 

spațios. Lumina vine din cer. Trebuie să urmați instrucțiunile din acest mesaj și să veniți pe râu. 

Aduceți mâncare. Veniți cât mai repede puteți.  

Lina Mayfleet și Doon Harrow 

  (...) Cu toată puterea, aruncă mesajul în întuneric și priviră cum cade.  

Doamna Murdo, mergând și mai repede ca de obicei, ca să-și țină moralul sus, traversa 

Harken Square, când ceva căzu pe pavaj chiar în fața ei, cu o bufnitură puternică. „Extraordinar!” 

își spuse și se aplecă. Era un fel de pachet. Începu să-l desfacă.  

Jeanne Du Prau, Orașul Ember 

 

Lectură 

1. Notează fiecare termen din lista dată în dreptul definiției antonimului pe care o consideri 

potrivită. 

Recitește fragmentul de text pentru a plasa cuvintele în context. 

 minuscul ● puternic ● repede  

  _________________________________  

  _________________________________  

  _________________________________ 

 

 

 

imens, enorm 

liniștit, domol, fără grabăă 

difuz; cu intensitate scăzută 
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2. Notează, în tabelul dat, numele personajului.  

Cui îi aparține replica? Replica 

: „Extraordinar!” 

: – Oare ce se întâmplă acolo acum? 

: – O, e orașul nostru!  

: – Oare ne-ar auzi dacă am striga? 

: – Nu cred. Suntem prea sus. 

3. Ordonează ideile de mai jos, pentru a recompune mesajul textului. Notează în tabel literele 

corespunzătoare.  

a. Mesajul biletului conține indicații precise. 

b. Lina se întreabă dacă strigătul ar putea fi auzit. 

c. Lina trimite celor din Ember un bilet.  

d. Copiii aruncă mesajul cu putere.  

e. Doon privește în jos.  

f. Fiind prea departe, nu se aud și nici nu se văd.  

1 2 3 4 5 6 

      

4. Ce crezi că simte personajul când afirmă: „– O, e orașul nostru...! Orașul nostru e pe fundul unei 

gropi!”? Justifică-ți răspunsul.  

 

5. Răspunde la întrebări, prin referire la textul dat, cu informațiile corespunzătoare.  

Cine participă la dialog?  

 

Care semne de punctuație specifice dialogului sunt prezente?  

 

Cine este emițătorul replicii monologate?  

 

Care semn de punctuație specific monologului este prezent?  

 
 

 

 

 

 

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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6. Continuă monologul doamnei Murdo, prin referire la informațiile din textul dat.  

 

 

 

 

 Comunicare orală  

Privește harta orașului Ember. Răspunde cerințelor de mai jos, apoi prezintă-le în fața clasei!  

 

7. Localizează pe hartă, folosind simbolul , locul în care se găsește doamna Murdo atunci când 

primește biletul copiilor.  

8. Alege patru creioane colorate diferite. Notează pe „Roza vânturilor” aflată pe hartă simbolurile 

punctelor cardinale și apoi colorează.  

9. Selectează pe hartă câte două obiective pentru fiecare punct cardinal. Colorează-le în funcție de 

culorile alese de tine la întrebarea anterioară.  

Extraordinar 

Extraordinar 

Extraordinar 
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10. O ajuți pe doamna Murdo să iasă din oraș pe Gappery Street. Marchează pe hartă itinerariul pe 

care urmează să îl parcurgă.  

11. Ești unul dintre constructorii orașului Ember. Notează pe hartă cinci instituții pe care le 

consideri esențiale pentru tine și comunitatea din care faci parte. Precizează motivul alegerii 

fiecăreia dintre acestea.  

 Redactare 

12. Realizează, într-un dialog, continuarea fragmentului de text în care doamna Murdo se întâlnește 

cu domnul primar Cole și discută despre mesajul biletului și modalitatea de ieșire din oraș. Te vei 

folosi de informațiile descoperite de tine.  
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5. Principii de interacțiune, atitudini comunicative  

Cooperare conversațională. Solicitare – consiliere/ ajutor 

 

 

Puteți lucra în binom! 

Privește cadrele/ secvențele extrase din ecranizarea City of Ember: Orașul din adâncuri (2008) 

după romanul Orașul Ember scris de Jeanne Du Prau și răspunde cerințelor de mai jos! Descoperă 

împreună cu Doon Harrow, Lina și Poppy Mayfleet instrucțiunile hărții pentru a găsi ieșirea din 

orașul Ember. Secvența din roman: „Doon deschise caseta de oțel și scoase cheia. Deschise ușa 

camerei unde era barca și intrară”, te va ajuta să refaci firul povestirii.  

 

 

1.  2.  

______________________________________ ______________________________________ 

3.  4.  

______________________________________ ______________________________________ 

5.  6.  

______________________________________ ______________________________________ 
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7.   8.  

______________________________________ _______________________________________ 

9.   10.  

______________________________________ _______________________________________ 

11.   12.  

______________________________________ _______________________________________ 

13.   14.  

______________________________________ _______________________________________ 

15.   16.  

______________________________________ _______________________________________ 
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Lectură 

1. Completează, în tabelul de mai jos, cifrele corespunzătoare imaginilor date.  

În imagine apare: 
Numai Doon Numai Lina  Doon, Lina și Poppy 

   

 

2. Ordonează enunțurile pentru a realiza un text coerent. Notează cifrele corespunzătoare 

imaginilor. Verifică răspunsurile tale, apoi scrie-le sub imaginea corespunzătoare.  

 a. Copiii se află în fața ușii.  

 b. Descoperă, pe hartă, indicii despre un mecanism.  

 c. Doon și Lina sunt foarte atenți la instrucțiuni.  

 d. Doon se gândește să încerce cartelele.  

 e. Copiii opresc cel de-al doilea robinet.  

 f. Lina analizează instrucțiunile.  

 g. Copiii citesc în instrucțiuni despre o barcă.  

 h. Copiii urmăresc mișcarea bărcilor.  

 i. Doon găsește Camera de Control de Urgență.  

 j. Copiii privesc în adânc spre orașul Ember.  

 k. Doon potrivește cartelele în ușă.  

 l. Copiii pornesc primul robinet.  

 m. Doon caută o posibilitate de intrare.  

 n. Copiii ies cu barca din Ember.  

 o. Copiii se află în fața panoului de control.  

 p. Doon și Lina învârt mecanismul.  

 

 Comunicare orală  

Privește imaginile cu instrucțiunile hărților.  

3. Identifică trei cuvinte în limba engleză care apar pe hartă și semnifică instrucțiuni. Mimează 

semnificația fiecărui cuvânt pentru a-ți ajuta colegul/ colega să le numească. Puteți schimba 

rolurile! 

4. Formulează patru întrebări referitoare la instrucțiunile pe care Doon și Lina le descoperă. 

Adresează-le colegului tău/ colegei tale pentru a primi răspunsurile corespunzătoare. Reformulează 

întrebarea, dacă este necesar, pentru a oferi mai multe indicii în aflarea instrucțiunilor. Puteți 

schimba rolurile! 
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 Redactare 

5. Completează, folosindu-te de imaginile și indicațiile date, HARTA POVESTIRII.  

 

     6. Scrie scenariul pentru acțiunea desprinsă din imaginile de mai sus, folosind 

replicile personajelor și informațiile descoperite la cerințele anterioare. Vei integra 

în scenariul tău dialogul, narațiunea, descrierea și vei ține cont de ajutorul reciproc 

al copiilor în scopul ieșirii din Ember.  

Cum se încheie aventura copiilor?

Care sunt evenimentele cele mai importante? 

Ce se întâmplă la început? 

Unde se desfășoară acțiunea? 

Cine participă la acțiune?
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6. Conjuncția. Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare  

 Citește cu atenție textul.  

Valorile umane au existat dintotdeauna și au ajutat umanitatea să supraviețuiască. (...) 

Acestea sunt un set de idei care ghidează modul nostru de gândire și obiectivele stabilite în ceea ce 

privește impactul asupra societății și a mediului în general (și, prin extensie, asupra noastră, având 

în vedere că suntem în acest mediu). Deci, este un set de credințe care ne spune cum ar trebui să fie 

lucrurile. Acestea servesc drept referință pentru a ști ce este bine și ce este greșit și, prin urmare, au 

o mare importanță ca element comun prin care o societate decide care sunt principiile care o 

guvernează. Unii doresc să le respecte, iar alții aleg să le ignore. (...)  

Trecem în revistă câteva dintre aceste valori umane cunoscute.  

Compasiunea. Compasiunea este un sentiment nobil, o parte evoluată a naturii noastre umane. 

Această valoare presupune a fi dezinteresat, a nu aștepta nicio recompensă în schimbul ajutorului pe 

care îl oferi cuiva. Singura recompensă să fie mulțumirea că ai făcut un bine anumitor persoane. 

Compasiunea nu implică propriile stări sau așteptări ca cineva să simtă sau să reacționeze într-un 

anume fel, este o alternativă sănătoasă la egoism. Spre deosebire de milă, care implică o stare de 

superioritate, poate chiar fără să-ți dai seama, și te conectează pentru o clipă cu situația persoanei de 

care ți-e milă, gândindu-te ce ai simți în locul ei, compasiunea înseamnă preocuparea de a-i ajuta pe 

ceilalți, conectarea cu ei, încredere, demnitate și înțelepciune. (...)  

Responsabilitatea. Responsabilitatea este o atitudine care se dobândește în urma educației și nu te 

naști cu ea. Este o virtute mai întâi a grupului din care faci parte, familie, școală, societate. 

Responsabilitatea ne face să anticipăm consecințele acțiunilor noastre și faptul că, printre aceste 

consecințe, avem în vedere impactul pe care îl putem avea asupra vieții altora. (...)  

Sinceritatea. A fi sincer înseamnă a-ți arăta natura ta adevărată. Un om sincer dorește să fie mai 

bun, conștientizând că nu este perfect, că pe lângă calități are și defecte și se lasă citit ca o carte 

deschisă. Sinceritatea unui om te dezarmează, te face să-l iubești și să crezi în adevărata prietenie. 

(...) 

Toleranța. Toleranța este o atitudine care nu presupune superioritate față de alții, ci să îi respecți pe 

ceilalți și să poți învăța de la ei, înlăturând tipare nedrepte. Înseamnă să fii flexibil și să îi accepți pe 

cei din jur, cu defectele lor, dar nu înseamnă să urmezi atitudinile lor negative, ci să ne păstrăm 

convingerile și să respectăm principiile. (...)  

Respectul. Respectul vorbește despre propriile valori și despre noi înșine. La un moment dat, 

conștientizăm respectul ca fiind parte din sistemul nostru de valori, înțelegem că vrem să ne 

definească. Japonezii acordă o mare atenție respectului, cultivându-l din copilărie prin modul de a 
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gândi: „tot ce fac, să fac ținând cont de cum se simte celălalt când mă vede sau interacționează cu 

mine”. (...)  

Recunoștința. Aceasta este o valoare umană care ne face să dorim să compensăm într-un fel 

formele altruismului, astfel încât acesta să fie promovat. O mare parte din ceea ce ne face să 

progresăm se bazează pe favorurile realizate în mod spontan, prin recunoașterea simplă a aprecierii 

pe care o simțim pentru o altă persoană. (...)  

Altruismul. A fi altruist presupune să lași la o parte anumite interese și dorințe personale pentru a-i 

ajuta pe ceilalți, esențială fiind intenția care este la baza acțiunilor efectuate în folosul altora: să nu 

anticipezi sau să aștepți o răsplată, indiferent sub ce formă s-ar prezenta aceasta. 

Apreciați valorile umane, care ne pot schimba viața, Simona Milea,  

http://epochtimes-romania.com 

Lectură 

1. Realizează, din punctul tău de vedere, o ierarhie a valorilor umane prezentate în text?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Textul selectat prezintă numai câteva dintre valorile umane. Completează lista cu alte două 

exemple.  

   

3. Precizează titlul și autorul textului dat.  

 

 

 

 

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

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

http://epochtimes-romania.com/


Caiet auxiliar. Limba şi literatura română pentru minoritatea maghiară, clasa a VI-a 

 

170 
 

 Elemente de construcție a comunicării 

4. Alcătuiește enunțuri în care să folosești conjuncția „dar” în informații, din textul dat, despre 

valorile umane.  

 

 

 

 

5. Fragmentului de text îi lipsește o parte. Formulează-i concluzia, folosindu-te de conjuncția deci 

sau așadar.  

 

6. Transcrie, din primul paragraf, trei conjuncții coordonatoare, respectiv subordonatoare.  

Conjuncții coordonatoare    

Conjuncții subordonatoare    

 

7. Citește explicația expresiei „a pune în valoare” extrasă din Dicționarul explicativ al limbii 

române și observă sensul acesteia.  

 

Expr. A pune în valoare = a arăta, a demonstra importanța, calitățile esențiale ale unei ființe, ale 

unui lucru, ale unui fenomen etc.; a scoate în relief, a sublinia. 

 

Construiește două enunțuri, integrând expresia dată, în care să folosești, pe rând, o conjuncție 

coordonatoare care face legătura între părți de propoziție, respectiv între propoziții.  

 

 

 

 

 

Responsabilitatea este o atitudine pe care o dobândim prin educație, dar nu ne naștem cu ea. 
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8. Bifează enunțurile în care cuvântul „să” este folosit cu valoare de conjuncție subordonatoare.  

a. Singura recompensă să fie mulțumirea.  b. Un om sincer dorește să fie mai bun.  

c. Toleranța presupune să nu fi superior.  d. Să nu anticipezi o răsplată.  

 

 

Dovedește că ești cel mai bun! 

 

9. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te 

pe informațiile din enunțul „Înseamnă să fii flexibil și să îi accepți pe cei din jur, cu defectele lor, 

dar nu înseamnă să urmezi atitudinile lor negative, ci să ne păstrăm convingerile și să respectăm 

principiile”.  

În enunțul dat:  Adevărat Fals 

există numai patru conjuncții coordonatoare.    

toate conjuncțiile subordonatoare sunt semne ale conjunctivului.    

conjuncția „și” leagă două părți de propoziție și două propoziții.    

10. Construiește enunțuri în care cuvintele date să aibă valori morfologice diferite. Precizează 

valoarea pentru fiecare dintre ele.  

ENUNȚUL     VALOAREA 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

deși: 

deși: 

iar: 

iar: 

dar: 

dar: 

și: 

și: 
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11. Citește enunțurile din textul dat: Compasiunea este o alternativă sănătoasă la egoism. Ea nu 

implică așteptări ca cineva să simtă sau să reacționeze într-un anume fel.  

 

A. Leagă enunțurile date, într-o singură frază, punându-le în relație de coordonare. Apoi, de 

subordonare.  

a.  

b.  

 

B. Transformă enunțurile obținute la subpunctul A prin trecerea lor la timpul trecut.  

a.  

b.  

 

C. Care sunt schimbările pe care le-ai observat? Totuși, ce a rămas neschimbat?  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

... 

 

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

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

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

... 

 

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

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

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

... 

 

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

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

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

... 
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12. Răspunde cu A (adevărat) sau F (fals) și corectează afirmațiile care nu corespund. În enunțul 

dat: Japonezii acordă o mare atenție respectului, cultivându-l din copilărie prin modul de a 

gândi: „tot ce fac, să fac ținând cont de cum se simte celălalt când mă vede sau interacționează 

cu mine”. 

a. Verbele la modul indicativ sunt predominante.  

 

b.Toate verbele epersonale sunt la modul gerunziu.  

 

c. Există 5 propoziții în enunțul dat.  

 

 

d. Verbele sunt folosite la persoana I și a III-a.  

 

e. Conjuncțiile din enunțul dat leagă numai propoziții diferite.  
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7. Texte continue, discontinue, multimodale. Textul explicativ 

 

 

Lectură 

Privește cu atenție afișul și răspunde la întrebări.  

1. Precizează informațiile importante ale evenimentului.  

a. locația:  

b. data desfășurării:  

c. costuri:  

d. sponsori și colaboratori:   
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2. Asociază elementele din cele două coloane.  

A B 

Anghel Damian Cadoul de Crăciun  

Tom Volf România Neîmblânzită 

Tom Barton-Humphreys Michelangelo 

Bogdan Mureșanu  Maria by Callas 

3. Notează, în enunțuri, răspunsurile la întrebări.  

a. Care este semnificația prescurtării T.I.F.F.?  

 

b. În ce zi și de la ce oră pot fi vizionate scurtmetrajele premiate la TIFF?  

 

c. Duminică nu există program în cadrul festivalului, dar apare în afiș. Ce reprezintă?  

 

d. Care este proiecția cu durata cea mai mare? Menționează titlul și durata acesteia.  

 

4. Formulează observații legate de imaginea afișului. Te poți referi la elementele grafice, culorile și 

legătura cu titlul festivalului.  

 

 

 Comunicare orală  

5. Afișul pentru festivalul Caravana TIFF poate fi considerat un text multimodal. Justifică 

afirmația.  

 Redactare 

6. Ai vizionat proiecția unui film. Consideri că impresiile în urma vizionării merită să fie 

consemnate într-un articol dedicat pe blogul tău. Vei avea în vedere caracteristicile textului 

multimodal și vei face referire la cel puțin două dintre valorile umane prezente în filmul vizionat.  

 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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8. Monologul narativ, descriptiv, explicativ  

 

1.    2.  

3.    4.  
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5.   

 

 Redactare 

4. Citește informațiile despre manuscrisul pictural precolumbian la care se face referire în imaginea 

cu numărul 5. Imaginează-ți că ești „Gheară de Tigru”. Scrie un monolog narativ, în care să 

prezinți cea mai mare faptă de eroism a ta.  

5. Imaginează-ți că ești unul dintre personajele prezente în imaginea cu globul pământesc, chiar și 

din partea nevăzută a acestuia. Scrie un monolog descriptiv în care să îți prezinți: însușirile fizice 

(aspect/ vestimentație/ calități supranaturale etc.) și morale.  

! Prezentarea ta: va avea introducere, cuprins și încheiere; va fi scrisă la persoana I; va conține 

informații necesare pentru înțelegerea mesajului; va respecta coerența logică, claritatea 

formulărilor și corectitudinea gramaticală. 

6. Scrie un monolog explicativ despre valorile umane pe care le promovează personajele din 

jocurile video, realizate pe baza benzilor desenate. 

 

 

 

 

 

Comunicare orală  

1. Urmărește succesiunea seriei indicată de 

săgețile din imaginea cu numărul 2. 

Realizează un monolog narativ, în care să 

prezinți evenimentul surprins în imagine. Tu 

ești personajul cu joben.  

2. Privește în centrul imaginii cu numărul 3. 

Ești personajul de pe scenă. Descrie publicul 

pe care îl vezi. (monolog descriptiv)  

3. Realizează un monolog explicativ despre 

importanța benzilor desenate pentru 

cinematografie, folosindu-te și de 

informațiile din imaginile date. 
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9. Propoziția simplă, propoziția dezvoltată,  fraza 

Predicatul și subiectul. Interdependența subiect –predicat. Topica  

 

 

 

Lectură 

1. Formează familia lexicală a cuvântului „a recicla”.  

 

 

2. Taie cu o linie intrusul din fiecare serie.  

a. a colecta, a tria, a arunca, a recicla.   b. ghid, produs, declic, campanie.  

c. plastic, metal, deșeu, carton.    d. pământ, ceramică, nisip, pietriș.   

e. recipiente, ambalaje, pungi, covoare.   f. reutilizabil, reciclabil, refolosibil, repliabil.  

g. TetraPack, PET, fleyer, spray.    h. oglinzi, baterii, acumulatori, anvelope. 
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3. Citește cu atenție Ghidul de colectare selectivă. Triază obiectele în pubelele corespunzătoare: 

revista promoțională a unui supermarket, ambalajul din sticlă al unui produs cosmetic, cojile de 

ouă, borcanul de sticlă fără capac, o doză de aluminiu, cofrajele de ouă, conținutul sacului de 

aspirator, o conservă goală de carne, cioburile unei farfurii de porțelan, cutia de carton a unui 

telefon mobil, farfuria de unică folosință.  

  

  

 Elemente de construcție a comunicării 

4. Alcătuiește propoziții simple cu următoarele verbe: a plia, a separa, a pune, a împături.  

Folosește moduri și timpuri verbale diferite.  

  

  

5. Pornind de la informațiile din Ghidul de colectare selectivă de mai sus, dezvoltă propoziția 

simplă Colectăm, adăugând pe rând:  

a. un complement 

 

b. un complement și un atribut  

 

c. două complemente  

 

d. două complemente și două atribute  

 
Colectăm  

Colectăm  

Colectăm  

Colectăm  
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6. Se dă textul: De la 1 iulie 2019 este obligatorie colectarea selectivă a deșeurilor. Declic a 

demarat o campanie. Ne învață cum să colectăm. Recipientele se golesc de lichide. Ele trebuie să 

fie fără capac. Pentru a nu ocupa spațiu, se vor presa. Deșeurile de echipamente electrice și 

electronice nu se aruncă în pubela cu reziduale. Dacă am parcurs ghidul și am respectat toate 

instrucțiunile, atunci știu să colectez selectiv corect.  

A. Subliniază predicatele din textul dat și notează-le în tabelul de mai jos, precizând funcția 

sintactică, modul, timpul, persoana și numărul.  

Verbul Funcția sintactică Modul Timpul Persoana Numărul 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

B. Transcrie, din text, subiectele exprimate și cele neexprimate, incluse și subînțelese.  

a. subiect exprimat     

b. subiect neexprimat inclus    

c. subiect neexprimat subînțeles    

 

C. Precizează din câte propoziții sunt alcătuite frazele din textul dat.  
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7. Folosind informații din Ghidul de colectare selectivă dat, construiește propoziții în care subiectul 

să fie exprimat și neexprimat, subînțeles.  

Plastic/ Metal    

Plastic/ Metal   

Hârtie/ Carton  

Sticlă  

 

8. Rescrie enunțurile cu subiectele potrivite.  

a. Dacă nu triem, nu vom putea recicla.  

 

b. Dacă arunci borcanele cu capac, nu vei mai recicla corect.  

 

c. Curăț reziduurile de mâncare de pe cutiile de pizza.  

 

d. Să nu puneți deșeurile din construcții și demolări la cele din categoria reziduale.  

 

e. Nu ai recomandat combinarea produselor din metalul cu cele din plastic.  

 

f. Nu aruncăm vase rezistente la căldură în pubela verde.  

 

g. Am citit ghidul de colectare selectivă, deoarece n-ai crezut că doar împreună vom reuși.  

 

 

 

Ambalajele TetraPack pentru sucuri și lactate se presează  

pentru a câștiga spațiu. Se aruncă în pubela galbenă. 



Caiet auxiliar. Limba şi literatura română pentru minoritatea maghiară, clasa a VI-a 

 

182 
 

 

 

Dovedește că ești cel mai bun! 

 

 

9. Găsește ordinea corectă a cuvintelor pentru a forma propoziții coerente. Observă principiile 

topicii și notează părțile de propoziție S (subiect)/ A (atribut)/ P (predicat)/ C (complement).  

a. reciclată/ ghidul/ pe/ s-a/ hârtie/ tipărit? 

 

 

b. arunca/ pubela/ textile/ se/ pentru/ deșeurile/ vor/ reziduale/ nu/ în. 

 

 

c. fi/ de/ cutia/ goală/ va/ pizza.  

 

 

d. de/ plastic/ la/ vopsea/ nu/ bidoanele/ cu/ pun/ resturi/ se.  

 

 

e. de/ pentru/ au/ membrii/ reciclare/ campaniei/ bani/ susținerea/ Declic/ donat. 
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10. Logo-urile de mai jos ne spun din ce sunt făcute ambalajele și cum pot fi reciclate acestea.  

 

 

Simbolul pubelei tăiate – îndeamnă ca produsul să fie reparat sau 

reciclat conform cerințelor. Simbolul este afișat pe ambalajul sau 

produsele electrice și electronice.  

 

Punctul verde – furnizorul de ambalaje a contribuit financiar la costurile 

de recuperare și reciclare a ambalajelor introduse pe piață.  

 

Bucla Mobius – produsul etichetat este reciclabil. Dacă simbolul este 

însoțit de un procent se indică faptul că numai o anumită parte din 

ambalajul produsului provine din materiale reciclate. 

 

Etichete care indică că produsele/ ambalajele provin din materiale 

reciclate. Numărul arată procentul de material reciclat care a fost folosit. 

 

Metal reciclabil: aluminiu. 

Metal reciclabil: oțel. 

 

Recipiente din sticlă reciclabilă. 

 

Triunghiul va conține o cifră de la 1 la 7 în interior, indicând tipul de 

rășină folosită, iar dedesubt – cuvântul „PET” sau unul dintre derivatele 

sale. 1-2-5 Se reciclează! 3-4-7 Se reciclează parțial! 6 Nu se reciclează! 

 

Alege produse din plastic, metal, hârtie sau carton și sticlă. Observă care dintre simbolurile 

menționate în tabel se regăsesc pe ambalajele produselor. Ai întâlnit alte simboluri decât cele 

menționate? Desenează simbolurile și notează, în enunțuri, la ce se referă. Precizează tipurile de 

enunțuri utilizate.  

11. Vrei să rezolvi problema reciclării hârtiei în școala ta. Realizează un afiș care să ilustreze 

beneficiile acestei acțiuni. Utilizează un predicat verbal și unul nominal.  

12. Familia Reciclescu este de părere că: RECICLAREA ESTE de trei ori mai BUNĂ – mai ușoară, 

mai curată și mai agreabilă. Realizează, la alegere:  

a.) o compunere în care să le prezinți povestea.  

b.) o bandă desenată în care să le prezinți povestea.  

Subliniază în compunere/ banda desenată: un subiect exprimat, un subiect neexprimat inclus, un 

subiect neexprimat subînțeles și două predicate (verbal și nominal).  

! Pentru realizarea benzii desenate poți să utilizezi desenul, orice program din suita office sau 

platformă online (Pixton, StoryboardThat, MakeBeliefsComix, Witty Comics – Make a Comic etc.).  

Logo-ul „Tidyman” sau „Omul ordonat” încurajează oamenii să păstreze mediul curat 

și poate fi întâlnit pe ambalajul tuturor produselor. Logo-ul nu face referire la modul în 

care se colectează deșeurile sau la caracterul lor reciclabil. 

 

Știai că a fost folosit prima dată de compania americană de bere Budweiser, în anii 1950?  
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10. Exprimarea asertivă, aprobare și dezaprobare,  

avertizare, formulare de cereri, exprimarea sentimentelor  
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1. Scrie în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B, astfel încât să 

rezulte o informație corectă, pe baza textului dat. Apoi, notează în tabelul pentru răspuns tipul 

propoziției obținute.  

A B 

1. Povestitorul  a. va fi domnitor?  

2. Boierul  b. nu este apreciat? 

3. Boierii  c. îl prezintă pe Moș Ion Roată ca fiind un om cinstit.  

4. Alexandru Ioan Cuza d. se arată cu știință de carte.  

5. Moș Ion Roată  e. nu acceptă intervenția țăranului. 

Tabel pentru răspuns:  

Coloana A 
Litera corespunzătoare 

răspunsului corect 

Tipul propoziției 

(afirmativă/negativă și enunțiativă/interogativă) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

2. Formulează, cu referire la informațiile desprinse din banda desenată, tipurile de propoziții 

indicate.  

a. o propoziție simplă, enunțiativă, afirmativă 

 

b. o propoziție simplă, enunțiativă, negativă 

 

c. o propoziție dezvoltată, enunțiativă, afirmativă  

 

d. o propoziție dezvoltată, enunțiativă, negativă  

 

e. o propoziție dezvoltată, interogativă, afirmativă  

 

f. o propoziție dezvoltată, exclamativă, negativă 
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3. Construiește, valorificând informațiile din banda desenată, întrebări și răspunsuri, pentru a 

respecta scopul comunicării de a cere și de a oferi informații.  

a.  

 

b.  

 

 

4. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului. 

Enunțul Sentimentul 

1. He, he, Moș Roată, prietenul meu din divanul ad-hoc! a. bucurie  

2. Dar cu rușinea mea cum rămâne?  b. nemulțumire 

3. Tu, un ghiorlan cu un petic de pământ.  c. entuziasm 

4. Da’ bine cucoane, de ce ne-ați mai adus aici?  d. nedumerire  

5. Sunt fericit să fiu alături de tine! e. dispreț  

Tabel pentru răspuns:  

1. 2. 3. 4. 5. 

     

5. Alege, din banda desenată, trei viniete diferite în care expresiile verbale/ enunțurile sunt 

completate de semnale nonverbale (expresiile feței, contactul vizual și poziția corpului). Transcrie-

le în spațiul rezervat și menționează, pentru fiecare în parte, semnalul nonverbal corespunzător. 

Expresia verbală/ Enunțul       Semnalul nonverbal 

 

 

  

 

 

 

 

6. Care dintre enunțurile de mai jos, prin raportare la informațiile din banda desenată, exprimă 

acordul/ aprobarea sau dezacordul/ dezaprobarea?  

a. Simt că nu vorbești pe înțelesul nostru, boierule!    

 

 

 



Caiet auxiliar. Limba şi literatura română pentru minoritatea maghiară, clasa a VI-a 

 

188 
 

b. Sunt fericit să fiu alături de tine, Moș Ioane!    

c. Te felicit pentru curajul de a-l înfrunta pe boier.   

d. Sunt supărat că boierul mi-a împușcat animalele.    

7. Alege o valoare umană identificată în banda desenată. Îți exprimi acordul/ aprobarea cu privire la 

importanța acesteia în societatea de astăzi, însă un coleg/ o colegă te dezaprobă. Susține-ți punctul 

de vedere. Pentru a ilustra elementele nonverbale care ajută în exprimarea sentimentelor, puteți 

juca dialogul în fața clasei! 

8. Imaginează-ți că ești Moș Ion Roată și îți exprimi dezacordul/ dezaprobarea cu privire la 

atitudinea boierului. Pornește de la o replică din banda desenată. Pentru a ilustra elementele 

nonverbale care ajută în exprimarea sentimentelor, poți juca dialogul în fața clasei împreună cu un 

coleg/ o colegă! 

9. Realizează un panou de avertizare care să ilustreze replica boierului adresată lui Moș Ion Roată 

„Dacă mai calci pe aici, te voi bate cu biciul!”.  

 

10. Construiește enunțuri, după modelul replicii boierului, care să indice avertizări.  

 

 

 

 

11. Vrei să candidezi ca membru în Consiliul de elevi al clasei. Îi ceri unui membru al consiliului 

informații cu privire la responsabilitățile și atribuțiile funcției. Poți juca dialogul în fața clasei 

împreună cu un coleg/ o colegă! 

12. Ai trăit o experiență agreabilă/ dezagreabilă. Redactează o compunere în care să îți exprimi 

sentimentele pe care le-ai trăit în acel moment.  

 

 

Dacă 

 

Dacă 

 

Dacă 

 

De exemplu, Dacă vei intra în această zonă, vei fi supravegheat video! 
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Elemente de interculturalitate 

Valori promovate în arta românească, 

în arta din cultura maternă și în arta din cultura universală 

 

 

DESPRE VALORI ÎN PICTURĂ  

 

 

Alege trei pictori reprezentativi din arta românească, din cultura maternă și universală.  

I. Realizează câte un afiș pentru fiecare pictor selectat în care vei face referire la viață, curent 

artistic, particularități, opere principale etc.  

 

II. Pentru fiecare dintre cei trei pictori vei alege câte o pictură căreia îi vei realiza o prezentare 

pentru o expoziție de artă comună. În prezentarea ta vei ține cont de următoarele:  

 justificarea alegerii picturii  

 precizarea elementelor pictate și rolul detaliilor 

 identificarea culorilor predominante  

 identificarea unghiului din care privește pictorul (din față, dintr-o parte, de sus, de jos) 

 menționarea modului în care sunt plasate elementele (în plan apropiat sau depărtat, pe 

orizontală sau pe verticală, într-o parte sau la centru) 

 plasarea picturii/ tabloului în perioada la care se face referire 

 precizarea atmosferei/ momentului zilei/ vestimentației etc.  

 identificarea cadrului (în interior sau în exterior) 

 relația dintre titlu și creație  

 exemplificarea unor conexiuni între pictură și alte arte/ identificarea unei opere literare în 

care să apară o asemenea imagine/ secvență etc.  

De asemenea, vei menționa care este valoarea picturii cu referire la importanța în contextul 

cultural în care a apărut și valoarea de piață a acesteia. 
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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) 

Citește cu atenție textul de mai jos.  

 Delta, după câte știu, seamănă cu lacul cel Cenușiu, unde pelicanul bătrân stă toată ziua 

grav, așteptând un fotograf. Ca să-i iasă poza bine, nici nu se mișcă din loc. Și ține și-un pește-n 

cioc. Dar, râdea un guguștiuc, cică peștele-i de cauciuc! Aici, în deltă, vedeți, pe lângă foarte mulți 

pelicani, mai există și lișițe, nagâți și cormorani. O, aici sunt toate păsările de pe pământ (dacă nu și 

ceva în plus, adică păsările din Luna de sus). S-au adunat în aceste locuri pline de vrajă, ca să facă 

plajă. Eu mai cred că ele bat mările și poienele până aici și ca să-și arate penele. Pentru că, anual, în 

Delta Dunării se deschide, pentru o lună și jumătate, Expoziția păsărilor neîmpăiate. Nu vedeți că 

toate au sprâncenele și penele care mai de care mai frumos colorate? Unele și le vopsesc cu 

verdeață de alge din fluviul Gange, altele cu untură de crocodil din Nil, sau mai știu eu cu ce boia 

din Africa. După aceea își lustruiesc penele cu un pluș și își fac ciocul cu ruj.  

Marin Sorescu, De-a Delta Dunării, în Unde fugim de-acasă? 

 

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

dat. 

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

A. Delta Dunării este asemănată cu:  

a) un fluviu.    b) Nilul și Gangele.   c) un lac. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

B. Fauna Deltei este reprezentată de: 

a) pelicani, guguștiuci, lișițe, nagâți, cormorani, crocodili.   

b) pelicani, guguștiuci, lișițe, nagâți, cormorani.   

c) lișițe, nagâți, cormorani. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

C. Expoziția păsărilor neîmpăiate din Delta Dunării se deschide: 

a) tot la o lună și jumătate.  b) în fiecare an.    c) zilnic. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 
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2. Interjecția din propoziția „O, aici sunt toate păsările de pe pământ” exprimă: 6 puncte 

a. interesul autorului pentru diversitatea păsărilor deltei.  

b. fascinația autorului față de frumusețea și diversitatea faunei deltei.  

c. implicarea autorului de a prezenta coloristica deltei.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

3. Menționează, în maximum 25 de cuvinte, la ce se referă în text Expoziția păsărilor neîmpăiate.  

  6 puncte 

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

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

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

4. Scrie, un text de 20-30 de cuvinte, valorificând fragmentul dat, în care să prezinți cum este 

înfățișat pelicanul bătrân.    6 puncte 

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

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

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

5. Ilustrează, în 30-60 de cuvinte, două trăsături ale textului narativ literar, identificate în textul dat.  

6 puncte  

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

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

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

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

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

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

 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

Citește cu atenție textul de mai jos.  

Delta s-a format de-a lungul a 10 000 de ani și continuă să crească încă și astăzi, fiind 

considerată cel mai tânăr pământ românesc. Este cea mai bine conservată deltă din Europa, iar din 

anul 1990 este parte a Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind considerată rezervație a biosferei. 

Este un labirint de lacuri și canale, ce șerpuiesc prin cea mai mare suprafață compactă de stuf din 

lume și este una dintre zonele cu cea mai mare biodiversitate de pe planetă. 

Fiind a treia ca mărime din Europa, și pe locul 22 la nivel mondial, Delta crește an de an cu 

aproximativ 40 m². În momentul de față suprafața deltei este de peste 5 700 km². Din toată această 

suprafață doar 10% este reprezentată de uscat. Peste 3 000 km² sunt reprezentați de ecosisteme 
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naturale acvatice și terestre, destinate reconstrucției ecologice. Aceste zone sunt incluse în 

patrimoniul UNESCO, în cadrul programului „Omul și Biosfera”. 

În Delta Dunării sunt întâlnite 30 de habitate protejate la nivel european, dintre care 8 sunt 

strict protejate, unele dintre acestea fiind întâlnite doar în România. 

Rezervația biosferei Delta Dunării, România Sălbatică,  

https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii 

 

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

dat. 

1. Notează, în tabelul pentru răspuns, litera corespunzătoare enunțului din coloana B, astfel încât să 

rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.  6 puncte 

A B 

1. Delta Dunării face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO de a.  3000 km2.  

2. Suprafața acvatică și terestră a Deltei Dunării o situează, la nivel european, pe 

locul  

b. 30. 

3. În Europa, habitatele protejate ale Deltei Dunării sunt în număr de c. 3. 

 d. 30 de ani.  

 

Tabel pentru răspuns:  

Coloana A Litera corespunzătoare răspunsului corect 

1  

2  

3  

 

2. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”. 6 puncte 

Enunțul Adevărat Fals 

a. În textul dat există numai conjuncții coordonatoare.    

b. Textul dat este construit numai din propoziții enunțiative.    

c. În primul enunț din textul dat, verbele sunt numai la moduri personale.    

 

3. Construiește un enunț interogativ afirmativ cu privire la o informație desprinsă din textul dat.  

6 puncte 

 

 

 

 

https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii
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4. Alcătuiește trei enunțuri în care „de” să îndeplinească următoarele valori gramaticale:     6 puncte 

 

a. prepoziție:  

b. interjecție:  

c. conjuncție:  

 

5. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel.     6 puncte 

Este frumoasă în Delta Dunării, seară, în asfințit.  

 
 

 

Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare, imaginară sau 

reală, petrecută în Delta Dunării. 

În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 

 precizarea a două elemente ale contextului spațio-temporal;  

 relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor;  

 adecvarea conținutului la cerința tipului de text și la cerința formulată;  

 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.  

Pentru conținutul compunerii vei primi 20 de puncte, iar pentru redactarea ei, 10 puncte.  

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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LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

SEMESTRUL  I 

 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: 

Un viscol năprasnic s-a iscat din senin. Depărtările din miazănoapte au slobozit norii vineţi, 

vântul cu chiote, troienele rostogolite în albe talazuri. În câteva ceasuri nu s-a mai cunoscut cer de 

pământ, gheţuri de ape. [...] 

Fram, ursul polar, se ghemuise într-un adăpost de gheţuri. Credea că l-a ales bine. Şi se înşelase. 

Îl sufla viscolul din toate părţile. Îl îngropa troianul. O bucată de sloi, smulsă de urgia vijeliei, îi 

căzu în cap. Alta îi lovi dureros o labă. Pe urmă se întâmplă o nemaipomenită ciudăţenie: ursul 

polar începu să clănţăne de frig.  [...] 

      Ha-ha! Un urs polar dârdâind de ger. Până una-alta începu să joace, ca să-şi dezmorţească 

picioarele. Iar fiindcă ştia să joace altfel decât urşii sălbatici, se dezmorţi cu gimnastica învăţată de 

la oameni. Sări peste cap înainte şi îndărăt, în salt mortal. Îşi trecu picioarele de dindărăt după ceafă 

şi merse numai pe picioarele de dinainte. Dădea o reprezentaţie gratuită pustiului polar.  

                                                                                        Cezar Petrescu, Fram, ursul polar 

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

dat.  

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

A. Fram, ursul polar, se ghemuise într-un adăpost: 

a) de-al oamenilor; 

b) de-al circului; 

c) de gheţuri. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                . 

B. Ursului polar i s-a întâmplat o ciudăţenie: 

a) a văzut ceva ciudat; 

b) a început să clănţăne de frig; 

c)  s-a speriat de umbra lui. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                 . 
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C. Pentru a nu-i mai fi frig, a început: 

a) să joace; 

b) să mănânce; 

c) să doarmă. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                  . 

2. Explică într-un enunţ sensul ironic al expresiei  Ha-ha! Un urs polar dârdâind de ger.  6 puncte 

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

3. Precizează legătura dintre titlu şi text, utilizând două exemple din text.               6 puncte 

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

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

4. Scrie un text, de minimum 20 de cuvinte, în care să prezinţi starea sufletească a lui Fram în 

ţinutul polar.                                                                                                                    6 puncte       

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

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

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

5. Ilustrează, în 30-60 de cuvinte, două trăsături ale textului narativ literar, identificate în textul dat.  

 6 puncte 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………........… 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Se dă textul: 

Mitologie 

        Totem: Ursul ca totem simbolizează viața trăită în liniște și armonie. Ursul este un simbol al 

puterii, al rezistenței. Specific zonei pacifice nord-occidentale sunt cei doi urși (Ursus 

americanus și Ursus arctos horribilis - grizzly). Aceștia pot fi văzuți pe totemul din aceste zone, 

sculptați, cu gheare lungi, limba scoasă, nările sugerate prin două cerculețe și mâncând 

somoni. Grizzly a atras atenția băştinașilor datorită puterii și cruzimii, fiind considerat protector al 

casei. În unele legende este considerat prințul care se va căsători cu cea mai frumoasă fată din acea 

comunitate.  

    Ziua ursului: În folclorul românesc ziua ursului este pe 2 februarie sau Stretenia atunci când se 

practică ritualurile viilor.  

                                                                                               urs_polar, www.wikipedia.org 

*Totem - 1. Simbol mitic (animal, plantă sau, rar, obiect) considerat de unele triburi primitive ca 

strămoș și protector al populației respective și venerat ca atare. 2. Imagine, reprezentată de obicei 

sculptural, a unui totem (1). 

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

dat. 

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

A. Sensul cuvântului simbolizează este:                        

a)  se gândeşte;                                                              

b)  reprezintă; 

c)  notează. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este                . 

B. În cuvântul armonie există: 

a) un diftong; 

b) un hiat; 

c) un triftong. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este               . 

C. În propoziţia Ursul este un simbol al puterii, al rezistenței, valoarea verbului a fi este de: 

a) verb auxiliar; 

b) verb predicativ; 

c) verb copulativ. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este               . 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ursus_americanus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ursus_americanus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ursus_arctos_horribilis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grizzly
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83%C8%99tina%C8%99
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Folclorul&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom%C3%A2nesc&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stretenia
http://www.wikipedia.org/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol
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2. Înlocuieşte verbul subliniat din enunţul În folclorul românesc ziua ursului este pe 2 februarie cu 

un alt verb, care să se potrivească. Transcrie enunţul cu  noul verb.                             6 puncte 

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

3. Scrie câte un enunţ despre urs, în care să foloseşti:                                                       6 puncte 

a) un verb la modul conjunctiv - …………………………………………………………………. 

b) un verb la timpul viitor -  …………………………………………………………………. 

c) un verb la modul imperativ -  …………………………………………………………………. 

 4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”.  6 puncte     

Enunţul Adevărat Fals 

Primul predicat al textului este un predicat verbal.   

În enunţul Ursul este un simbol al puterii, al rezistenței, există un nume 

predicativ multiplu. 

  

Verbul  din secvenţa se va căsători cu cea mai frumoasă fată din acea 

comunitate îndeplineşte funcţia sintactică de predicat nominal. 

  

                                                                                      

5. În anunţul de mai jos, cu privire la dispariţia lui Fram, s-au strecurat şase greşeli, atât de 

ortografie, cât şi de acord. Încercuieşte-le şi scrie-le corect în spaţiul indicat:                 6 puncte     

         Azi, 23 ianuarie, Fram, ursul polar, a evadat de la circ. Paznicii la căutat ore în şir, fără al 

găsi. Oferim recompensă celor care îl v-or afla. Fi-ţi cât mai rapizi, nu ve-ţi regreta, dacă îl  

aduce-ţi teafăr la circul nostru!  

                   Vă mulţumim! 

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

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

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

   Scrie un text narativ, de 100-150 de cuvinte, în care să îţi imaginezi o întâmplare, petrecută alături 

de familia ta, într-o excurie la Polul Nord. 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 

Se acordă 10 puncte pentru redactare.  

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Folclorul&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom%C3%A2nesc&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cine e Ben?  

Să vi-l prezint:  

Băiat (bineînțeles, doar îl cheamă Ben), zece ani, clasa a patra, cu părinți iubitori. Locuia 

într-o căsuță foarte drăguță, nici prea mare, nici prea mică, și mergea la o școală din apropiere. 

Era un pic dolofan, părul șaten și ciufulit îi intra mai tot timpul în ochii căprui și avea pistrui pe 

față. Cu colegii se înțelegea bine, pentru că era un băiat prietenos [...]. 

Ben iubea comorile. Îl fascinau, îl fermecau, îi umpleau gândurile ziua și visele noaptea. 

[…]. 

Să ne înțelegem: comorile nu se ascund așa, oricum. Adică la întâmplare. Nicidecum. 

Comorile se ascund în locuri speciale, ca să poată fi găsite mai târziu. Spre orice comoară te 

poartă niște indicii [...]. 

Oriunde găsea un loc în care s-ar fi putut ascunde o comoară, începea să sape. Săpa până 

făcea bășici la palme, se umplea de pământ din cap până în picioare, dar tremura de fericire 

când găsea ceva. Pentru că spera să dea de urma unei comori. Însă de fiecare dată găsea doar 

câte un ciob vechi de sticlă spartă, un dop de bere, de suc sau, în cel mai bun caz, vreun bănuț. 

Însă nu unul vechi, dintr-o eră de mult uitată, ci monede de care avea și el în buzunar […]. 

Da, de ziua lui ceruse lopată, sapă, lupă, o sită de cernut pământul și soluții de curățat obiecte 

din aur ori argint. Părinților le fusese destul de greu să cumpere toate aceste obiecte, căci nu 

costau puțin. Dar făcuseră un efort pentru fiul lor iubit, care la cei zece ani ai lui avea un singur 

vis: acela de a găsi o comoară. 

Alex Donovici, Comoara lui Ben 
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul 

dat. 

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

A. Casa lui Ben era: 

a) încăpătoare; 

b) minusculă; 

c) potrivită.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

B. Comorile sunt ascunse: 

a) în locuri amenajate; 

b) în locuri ferite; 

c) la îndemâna oricui.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

C. Ben găsea mereu: 

a) monede vechi; 

b) monede obişnuite; 

c) monede ruginite.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

2.  Explică într-un enunţ sensul expresiei îi umpleau gândurile ziua.  6 puncte 

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

3. Menționează într-un enunț tema textului, justificându-ți opțiunea cu două informații din text. 

 6 puncte 

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

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

4. Scrie un text, de minimum 20 de cuvinte, în care îl descrii pe Ben, punând accent pe însuşirile 

sale morale. 6 puncte 

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

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

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

5. Ilustrează, în 30-60 de cuvinte, două trăsături ale textului narativ literar, identificate în textul dat.

 6 puncte 

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

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

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

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

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

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Se dă textul: 

După ce au făcut un tur al muzeului şi au văzut cele mai importante exponate, cei 20 de copii 

prezenți au fost împărţiţi în echipe reprezentate de diferite culori. Au primit primele indicii şi s-a dat 

startul vânătorii de comori. 

Fiecare echipă a trebuit să găsească 8 indicii cu ajutorul cărora a alcătuit un puzzle. 

Au scotocit fiecare colţişor al Muzeului de Artă Populară în goana după cufărul comorilor: au 

căutat sub draperii, sub fotolii, sub mese, în spatele exponatelor, iar eforturile lor au dat rezultate. 

Câștigătorii și-au ales câteva obiecte din magazinul de suveniruri, însă toți cei 20 de copii au 

primit diplome de participare. 

Vânătoare de comori la muzeu,  

https://www.digi24.ro/regional/digi24-constanta/vanatoare-de-comori-la-muzeu 

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

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

A. Copiii au intrat în incinta .............. . 

a) muzeul; 

b) muzeului; 

c) muzeu.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

B. ............... vânătoare de comori i-a bucurat mult pe copii. 

b) acea; 

c) aceea; 

d) acelea.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

C. În final, copiii .............. au mulţumit organizatorilor pentru eveniment. 

b) i-; 

a) l-; 

c) le-.  

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  . 

2.  Completează enunţul dat cu două adjective potrivite.  6 puncte 

 Copiii ..................... au primit diplome ............................ . 

 

https://www.digi24.ro/regional/digi24-constanta/vanatoare-de-comori-la-muzeu-20-de-copii-s-au-intrecut-pentru-marele-premiu-244655
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3. Scrie câte un enunţ despre vânătoarea de comori a copiilor în care să foloseşti: 

a) un pronume personal cu formă neaccentuată; 

b) un adjectiv pronominal posesiv; 

c) un pronume interogativ. 6 puncte 

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

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

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

4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”.  6 puncte  

În enunțul S-a dat startul vânătorii de comori:  

Enunţul Adevărat Fals 

este un complement direct.    

cuvântul de comori este atribut.   

nu există niciun pronume.   

 

5. În reclama de mai jos există 6 greşeli de acord. Subliniază cuvintele scrise greșit şi      

corectează-le. 6 puncte 

Joc de societate COMORILE ASCUNSE 

Participă la o nouă aventură superbă, descoperă insulă care ascund 

multe comori şi peripeţie! Aceasta este un joc nouă de societate pentru 2-6 

jucători, plin de surpriză şi ilustraţii drăguţ. Jocul Comorile ascunse include 

1 tablă de joc, 55 de cărţi de joc, 120 de jetoane, 6 pioni ursuleţi, 1 zar şi un 

regulament al jocului. 

 

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

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

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Scrie un text narativ, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinți circumstanţele prin care Ben găseşte 

comoara. 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 

Se acordă 10 puncte pentru redactare. 
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Test iniţial 1 

Barem de evaluare şi notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I (30 de puncte) 

1. Răspunsul corect: c)         4 puncte 

2. Răspunsul corect: c)         4 puncte 

3. Răspunsul corect: b)         4 puncte 

4. Răspunsul corect: c)         4 puncte 

5. rescrierea secvenței date, modificând numărul substantivului (Procesele sunt îndelungate și 

stricte): 0 greșeli – 5 puncte; 1 greșeală – 4 puncte; 2 greșeli – 2 puncte; 3 sau mai multe greșeli –  

0 puncte            5 puncte 

6. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect     3 x 3 puncte = 9 puncte 

Enunțul Adevărat Fals 

verbul este la timpul perfect compus.  X 

există cinci substantive de gen feminin.  X 

atributele și complementele sunt în cazul acuzativ.  X  

Notă! În cazul în care pentru un enunț se marchează ambele valori, răspunsul se anulează.  

 

 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

1. - precizarea numărului de persoane care intră în sala cu ciocolată (de exemplu, În sala cu 

ciocolată au intrat 15 persoane.)            5 puncte 

- formularea răspunsului într-un enunț        0,5 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe erori – 

0 puncte)            0,5 puncte 

2. - câte 2,5 puncte pentru menționarea fiecărui mod de expunere identificat în fragmentul de text 

(de exemplu, Modurile de expunere identificate în fragmentul de text sunt: narațiunea, descrierea și 

dialogul.)          2 x 2,5 puncte = 5 puncte 

- formularea răspunsului într-un enunț         0,5 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe erori – 

0 puncte)            0,5 puncte 

3. - câte 2,5 puncte pentru formularea fiecărei idei principale/ secundare pe baza textului dat  

          2 x 2,5 puncte = 5 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 1 punct; 2 erori – 0,5 puncte; 3 sau 

mai multeerori – 0 puncte)               1 punct 

4. menționarea motivului pentru care cascada este considerată de către Willy Wonka cea mai 

importantă parte din sala cu ciocolată         10 puncte 

- formularea răspunsului într-un enunț             1 punct 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 1 punct; 2 erori – 0,5 puncte; 3 sau 

mai multe erori – 0 puncte)               1 punct 
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Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

Scrierea unei compuneri pe o temă dată.  

Conținut: 20 de puncte 

- precizarea celor două elemente ale contextului spațio-temporal: 2 x 2 = 4 puncte     4 puncte 

- relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor (respectarea în totalitate:      

6 puncte; respectarea parțială: 4 puncte; răspuns inadecvat: 0 puncte)        6 puncte 

- folosirea unui conținut adecvat cerinței tipului de text și cerinței formulate (respectarea în 

totalitate: 6 puncte; respectarea parțială: 3 puncte; răspuns inadecvat: 0 puncte)       6 puncte 

- respectarea numărul de cuvinte            4 puncte  

Organizarea ideilor și redactarea: 10 puncte  

- unitatea și coerența textului (conținutul compunerii tratează subiectul propus și respectă 

înlănțuirea logică a ideilor): în totalitate – 6 puncte; parțial – 3 puncte; textul tratează tangențial 

subiectul propus, nu respectă înlănțuirea logică a ideilor – 0 puncte        6 puncte  

- părțile componente ale structurii unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere      1 punct 

- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului: în totalitate – 1 punct; parțial – 

0,5 puncte; inadecvat – 0 puncte              1 punct 

- ortografia și punctuația (0-1 erori – 0 puncte; 2-3 erori – 0,5 puncte; 4 sau mai multe erori –  

1 punct)                      1 punct 

- lizibilitatea                1 punct 

Se va lua în considerare tipul de greșeală în stabilirea numărului de erori, și nu frecvența tipului de 

greșeală.  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 80 de 

cuvinte și dezvoltă subiectul propus.  
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Test iniţial 2 

Barem de evaluare şi notare 

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I (30 de puncte) 

1. răspunsurile corecte, respectând ordinea dată sunt: 

c); a); b); c).                                         4 x 3 puncte =  12 puncte 

2. precizarea corectă a indicilor ceruți (de exemplu: spațial – în baie, în bucătărie etc, temporal – 

dimineața, în dimineața etc)                                                                        2 x 3 puncte =    6 puncte 

3. - câte 3 puncte pentru menționarea fiecărui mod de expunere identificat în fragmentul de text   

(de exemplu, Modurile de expunere identificate în fragmentul de text sunt: narațiunea și dialogul.) 

                       2 x 3 puncte =  6 puncte 

4. menționarea motivului pentru care doamna Wormwood țipă și scapă farfuria din mână în 

momentul în care îl vede pe soțul ei            4 puncte 

- formularea răspunsului într-un enunț             1 punct 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 1 punct; 2 erori – 0,5 puncte; 3 sau 

mai multe erori – 0 puncte)               1 punct 

 

 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

1. – câte 2 puncte pentru precizarea a două cuvinte al căror număr de litere e mai mare decât 

numărul de sunete (de exemplu: chiar, îngheț, făceau)    2 x 2 puncte =    4 puncte 

2. - câte 1 punct pentru fiecare cuvânt despărțit corect în silabe  6 x 1 punct =      6 puncte 

3. - câte 2 puncte pentru identificarea cuvintelor cerute (de exemplu: monosilabic – mai; bisilabic – 

are, multe; trisilabic – denumiri.                  3 x 2 puncte =   6 puncte 

4. câte 2 puncte pentru precizarea celor două antonime (de exemplu: târziu și ghinion)  

                                                                                                                     2 x 2 puncte =     4 puncte 

5. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect     5 x 2 puncte =   10 puncte 

Enunțul Adevărat Fals 

este un subiect exprimat prin substantiv comun  X  

există trei substantive de gen feminin. X  

verbul este la timpul prezent.   X 

al treilea substantiv are funcția sintactică de atribut. X  

este articulat cu articol hotărât al doilea substantiv.  X 

Notă! În cazul în care pentru un enunț se marchează ambele valori, răspunsul se anulează.  
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Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

Scrierea unei compuneri pe o temă dată.  

Conținut: 20 de puncte 

- precizarea celor două elemente ale contextului spațio-temporal: 2 x 2 =4 puncte               4 puncte 

- relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor (respectarea în totalitate:  

6 puncte; respectarea parțială: 4 puncte; răspuns inadecvat: 0 puncte)        6 puncte 

- folosirea unui conținut adecvat cerinței tipului de text și cerinței formulate (respectarea în 

totalitate: 6 puncte; respectarea parțială: 3 puncte; răspuns inadecvat: 0 puncte)       6 puncte 

- respectarea numărului de cuvinte            4 puncte  

Organizarea ideilor și redactarea:              10 puncte  

- unitatea și coerența textului (conținutul compunerii tratează subiectul propus și respectă 

înlănțuirea logică a ideilor): în totalitate – 6 puncte; parțial – 3 puncte; textul tratează tangențial 

subiectul propus, nu respectă înlănțuirea logică a ideilor – 0 puncte        6 puncte  

- părțile componente ale structurii unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere       1 punct 

- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului: în totalitate – 1 punct; parțial – 

0,5 puncte; inadecvat – 0 puncte              1 punct 

- ortografia și punctuația (0-1 erori – 1 punct; 2-3 erori – 0,5 puncte; 4 sau mai multe erori –  

0 puncte)                  1 punct 

- lizibilitatea                 1 punct 

Se va lua în considerare tipul de greșeală în stabilirea numărului de erori, și nu frecvența tipului de 

greșeală.  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 80 de 

cuvinte și dezvoltă subiectul propus.  
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Test sumativ I/ Prieteni, colegi, profesori 

Barem de evaluare şi notare 

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

Subiectul I (30 de puncte) 

1. ordinea logică a enunțurilor este: d/ f/ b/ c/ e/ g/ a/ h.   8 x 1 punct =     8 puncte 

2. literele corespunzătoare răspunsurilor corecte sunt în ordine: c/ b/ a.         3 x 2 puncte = 6 puncte 

3. câte 2 puncte pentru fiecare enunț corect formulat   3 x 2 puncte =    6 puncte 

4. transcrierea sensului cuvântului din contextul dat (de exemplu: acțiune capabilă de a impresiona 

pe cineva, de a-i atrage atenția; întâmplare interesantă)                               1 x 2 puncte = 2 puncte 

5. menționarea momentului în care are loc întâmplarea din fragmentul dat (de exemplu: la început 

de an școlar).                2 puncte 

- formularea răspunsului într-un enunț             1 punct 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 1 punct; 2 erori – 0,5 puncte; 3 sau 

mai multe erori – 0 puncte)               1 punct 

6. menționarea temei textului (de exemplu: școala)                                                                 1 punct 

- justificarea răspunsului prin argumente           2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 1 punct; 2 erori – 0,5 puncte; 3 sau 

mai multe erori – 0 puncte)                                                                                                        1 punct 

 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

7. 2 puncte pentru seria corect identificată: b    1 x 2 puncte =   2 puncte 

8. câte 1 punct pentru fiecare cuvânt despărțit corect în silabe    4 x 1 punct =   4 puncte 

9. câte 0,5 puncte pentru precizarea corectă a numărului de litere/ sunete pentru fiecare cuvânt 

                                                                 8 x 0,5 puncte = 4 puncte 

 L S 

diriginta 
  

vocea 
  

chițăitoare 
  

picioare 
  

10. câte 2 puncte pentru fiecare enunț corect formulat    3 x 2 puncte =    6 puncte 

11. câte 1 punct pentru fiecare enunț corect formulat    4 x 1  punct =    4 puncte 

12. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a sensului fiecărui cuvânt.         5 x 2 puncte = 10 puncte 

 Sens propriu Sens figurat 
Tata s-a aprins când a văzut că am spart geamul. 

  
O piatră a distrus roata trotinetei. 

  
S-a aprins focul din sobă. 

  
Piticii aveau adăpostul în inima pădurii. 

  
Sunt mulți oameni cu sufletul de piatră. 

  
Notă! În cazul în care pentru un enunț se marchează ambele valori, răspunsul se anulează.  

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

7 8 

10 11 

4 5 

9 9 
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Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

Scrierea unei compuneri pe o temă dată.  

Conținut: 20 de puncte 

- utilizarea celor două moduri de expunere:2 x 2 = 4 puncte          4 puncte 

- relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor (respectarea în totalitate:  

6 puncte; respectarea parțială: 4 puncte; răspuns inadecvat: 0 puncte)        6 puncte 

- folosirea unui conținut adecvat cerinței tipului de text și cerinței formulate (respectarea în 

totalitate: 6 puncte; respectarea parțială: 3 puncte; răspuns inadecvat: 0 puncte)       6 puncte 

- respectarea numărul de cuvinte            4 puncte  

Organizarea ideilor și redactarea: 10 puncte  

- unitatea și coerența textului (conținutul compunerii tratează subiectul propus și respectă 

înlănțuirea logică a ideilor): în totalitate – 6 puncte; parțial – 3 puncte; textul tratează tangențial 

subiectul propus, nu respectă înlănțuirea logică a ideilor – 0 puncte        6 puncte  

- părțile componente ale structurii unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere      1 punct 

- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului: în totalitate – 1 punct; parțial – 

0,5 puncte; inadecvat – 0 puncte              1 punct 

- ortografia și punctuația (0-1 erori – 1 punct; 2-3 erori – 0,5 puncte; 4 sau mai multe erori – 0 

puncte)                       1 punct 

- lizibilitatea                1 punct 

Se va lua în considerare tipul de greșeală în stabilirea numărului de erori, și nu frecvența tipului de 

greșeală.  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 80 de 

cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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Test sumativ II/ Familia 

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. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                              3 x 2 puncte =  6 puncte 

A. c 

B. b 

C. c 

2. – aranjarea corectă a propoziţiilor (de exemplu: 1. M-am născut imediat după miezul nopţii, 2.  

Mama a fost surprinsă, dar fericită., 3.  Ăştia sunt toţi? am zis eu. Nu-s decât...cinci persoane.       

3. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.            

Enunţ Corect Incorect 

Auggie îşi doreşte o petrecere mare la bowling, de ziua lui.      X  

Băiatul nu vrea să-l invite şi pe Julian.         X 

Mama îi spune băiatului că mulţi copii îşi făcuseră deja alte 

planuri. 

       X  

 

                                                                                                                                       6 puncte 
4. – precizarea temei (de exemplu:organizarea zilei de naştere a băiatului)               2 puncte                                         

– motivarea răspunsului cu exemple relevante (de exemplu: valorificarea ideilor care fac referire 

la discuţiile despre petrecere.) – 3 puncte; schematic, fără exemple – 1 punct; lipsa motivării sau 

motivare irelevantă – 0 puncte                                                          3 puncte  

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)                                                                                            0,5 puncte  

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 20 de 

cuvinte – 0 puncte                                                                                                            0,5 puncte  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

5. – descrierea dezamăgirii băiatului                                                                          2 puncte  

– motivarea răspunsului cu exemple relevante (de exemplu: valorificarea ideilor care fac referire 

la tema dată) – 3 puncte; schematic – 1 punct; lipsa motivării sau motivare irelevantă – 0 puncte 

                                                                                                                3 puncte  
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)                                                                                            0,5 puncte  

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 20 de 

cuvinte – 0 puncte                                                                                                            0,5 puncte  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                              3 x 2 puncte =  6 puncte 

A. c 

B. a 

C. c 

2. câte 3 puncte pentru formularea corectă a propoziţiilor indicate (de exemplu: a fi - verb 

predicativ - Bunica este în grădină.; a fi - verb copulativ - Copilul este vesel. 

                                                                                                                  2 x 3 puncte =  6 puncte 
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3. câte 2 puncte pentru scrierea a câte unui enunţ în care substantivul familia să aibă funcţiile 

sintactice cerute.                                                                                                                3 x 2 puncte = 6 puncte 

 (de exemplu  - complement direct - Avem o familie fericită.  

                      -complement indirect - Îi acord familiei timpul meu liber. 

                        - atribut substantival prepozițional - Viaţa de familie este minunată.) 

 

4.  câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                               3 x 2 puncte =  6 puncte 

Enunţul Adevărat Fals 

este adjectiv propriu zis, la gradul de comparaţie 

superlativ relativ de superioritate 

X  

este adjectiv provenit din verb la participiu.  X 

este adjectiv propriu-zis, fără grad de comparaţie  X 

 

  5. câte 1 punct pentru corectarea greşelilor                                                   6 x 1 punct = 6 puncte 

     V-om vota joi, în procedură de urgenţă, proiectul de lege prin care părinţii îşi poate lua liber de l-

a muncă pentru a sta acasă cu copii în situaţia închideri temporare a şcolilor şi am depus un 

amendament prin care plata zilelor libere acordate de angajator să se deconteze din taxele şi 

impozitele colectate de stat de l-a firme. 

Cuvintele corecte sunt: vom, pot, la, copiii, închiderii, la. 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Redactarea unei compuneri, de 100-150 de cuvinte, în care se descrie relaţia pe care o ai/ ai vrea să 

o ai cu membrii familiei.                                                                                                    20 de puncte 

 precizarea a două trăsături ale unei familii fericite; 4 puncte 

 utilizarea  figurilor de stil învăţate; 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 sumativ III/ Timpul liber 

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. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                                3 x 2 puncte =  6 puncte 

A.  a 

B.  b 

C.  a 

2. - explicarea într-un enunţ a expresiei (de exemplu: Penelope nu se gândea toată ziua la altceva 

decât la visurile pe care şi le dorea împlinite)                                           6 puncte 

3. – precizarea temei (de exemplu: viitorul fetei)                                                        2 puncte  

– motivarea răspunsului cu exemple relevante (de exemplu: valorificarea ideilor care fac referire 

la timpul pe care trebuie să-l valorifici pentru a avea succes.) – 3 puncte; schematic, fără 

exemple – 1 punct; lipsa motivării sau motivare irelevantă – 0 puncte           3 puncte  

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)                                                                                            0,5 puncte  

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 20 de 

cuvinte – 0 puncte                                                                                                            0,5 puncte  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

4. – continuarea fragmentului                                                                                     2 puncte  

– motivarea răspunsului cu exemple relevante (de exemplu: valorificarea ideilor care fac referire 

la tema dată) – 3 puncte; schematic – 1 punct; lipsa motivării sau motivare irelevantă – 0 puncte 

                                                                                                               3 puncte  
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)                                                                                            0,5 puncte  

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 20 de 

cuvinte – 0 puncte                                                                                               0,5 puncte  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

5. – câte 1 punct pentru precizarea trăsăturilor textului narativ literar (de exemplu: prezența 

narațiunii, ca mod de expunere; prezența personajelor; relatarea unei acțiuni; prezența naratorului; 

utilizarea unui limbaj expresiv etc.)                                                             2 x 1 punct =  2 puncte  

– câte 1,5 puncte pentru exemplificarea fiecărei trăsături precizate (de exemplu: narațiune – 

predominanța verbelor de acțiune – s-a uitat, a simţit etc.; prezența personajelor – Penelope şi 

părinţii; relatarea unei acțiuni – Fetei i organizează un program riguros de petrecere a timpului 

liber. Părinţii discută cu aceasta despre facultate., prezența naratorului – vocea care relatează 

evenimentele, În seara aceea, la cină, mama a făcut un anunţ. ; utilizarea unui limbaj expresiv – 

figuri de stil: personificare - mâncarea din stomac i se transformă într-un bolovan etc.)    

                                                                                                               2 x 1,5 puncte =  3 puncte 
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)                                                                                                               0,5 puncte  

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 30 de 

cuvinte – 0 puncte                                                                                                            0,5 puncte  

Notă! Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare o trăsătură a textului narativ și o 

trăsătură a textului literar. 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                              3 x 2 puncte =  6 puncte 

A.  a 

B.  b 

C.  c 

2. câte 3 puncte pentru identificarea corectă a funcţiei sintactice (de exemplu: echilibrat-adverb de 

mod) şi formularea unui enunţ corect (de exemplu: Am un stil de viaţă echilibrat) 

                                                                                                                  2 x 3 puncte =  6 puncte 
3. câte 2 puncte pentru scrierea a câte unui enunţ despre modul în care îţi poţi petrece timpul liber în 

care să foloseşti: 

a) un numeral ordinal cu valoare adjectivală- A doua zi de vacanţă am plecat la bunici. 

b) un adjectiv pronominal posesiv- Mama mea valorifică fiecare minut din vacanţa noastră. 

        c) un pronume negativ- Niciunul dintre ai mei nu s-a plictisit în vacanţă.    

                                                                                                                                                                                                       
4.  câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                               3 x 2 puncte =  6 puncte 

Enunţul Adevărat Fals 

locuţiunea adverbială subliniată are funcţia sintactică 

de atribut. 

X  

există un pronume posesiv.  X 

nu există niciun numeral X  

 

  5. câte 1 punct pentru corectarea greşelilor                                                    6 x 1 punct = 6 puncte 

                                                         Citește o carte care te inspiră 

     Cititul este una din tre cele mai relaxante activități pentru o minte sănătoasă. Profită de orce 

moment liber și implicăte emoțional în povestea unei cărți. Nu te gândi că nu ai timp să mergi l-a 

librărie pentru a alege o carte, deoare ce anunțurile online te ajută să comanzi cartea preferat direct 

la tine acasă 

Cuvintele corecte sunt: dintre, orice, implică-te, deoarece, la, preferată. 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Redactarea unui text narativ, de 100-150 de cuvinte, în care se prezintă o întâmplare trăită alături de 

părinţi în vacanţa de vară.                                                                                                  20 de puncte 

 precizarea a două elemente ale contextului spaţio-temporal; 4 puncte 

 relatarea unei întâmplări, 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 sumativ IV/ Valorile mele, valorile celorlalţi 

Barem de evaluare şi notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

Subiectul I (30 de puncte) 

1. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.     3 x 2 puncte = 6 puncte 

A. – c)  B. – b)      C. – b) 

2. Se acordă 6 puncte pentru răspunsul corect.       6 puncte 

Răspunsul corect: b) 

3. - menționarea sensului din text al sintagmei Expoziția păsărilor neîmpăiate (de exemplu, Autorul 

se referă la multitudinea păsărilor venite anual în Delta Dunării care oferă privitorului un 

spectacol al  vieții în continuă mișcare.)        4 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe erori – 

0 puncte)            0,5 puncte 

- încadrarea în limita de spațiu indicată (maximum 25 de cuvinte) – 0,5 puncte, depășirea limitei –    

0 puncte           0,5 puncte 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

4. - prezentarea modului în care este înfățișat pelicanul bătrân (de exemplu, Pelicanul bătrân este 

prezentat static, ținând în cioc un pește și așteptând, parcă, un fotograf care să-l surprindă în cea 

mai reușită poză.)          4 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori: 0,5 puncte; 2 sau mai multe erori:  

0 puncte)            0,5 puncte 

- încadrarea în limita de spațiu indicată (20-30 de cuvinte) – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai 

puțin de 20 decuvinte – 0 puncte        0,5 puncte 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

5. - câte 1 punct pentru precizarea trăsăturilor textului narativ literar (de exemplu, prezența 

modurilor de expunere: narațiunea și descrierea; prezența naratorului; utilizarea unui limbaj 

expresiv etc.)           2 x 1 punct =  2 puncte 

- câte 1,5 puncte pentru exemplificarea fiecărei trăsături precizate (de exemplu: prezența 

naratorului, vocea care relatează evenimentele, prin folosirea verbelor la persoana I și a II-a, a 

interogațiilor, exclamațiilor și a interjecției „o”; utilizarea unui limbaj expresiv bogat în figuri de 

stil etc.)         2 x 1,5 puncte = 3 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe erori – 

0 puncte)            0,5 puncte 

- încadrarea în limita de spațiu indicată (30-60 de cuvinte) – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai 

puțin de 30 de cuvinte – 0 puncte        0,5 puncte 

Notă! Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare o trăsătură a textului narativ și o 

trăsătură a textului literar. 
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Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

1. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.     3 x 2 puncte = 6 puncte 

Coloana A Litera corespunzătoare răspunsului corect 

1 d 

2 c 

3 b 

Notă! În cazul în care se trec două sau mai multe litere în căsuță, răspunsul se anulează. 

2. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                           3 x 2 puncte =  6 puncte 

Enunțul Adevărat Fals 

a. În textul dat există numai conjuncții coordonatoare.   X 

b. Textul dat este construit numai din propoziții enunțiative.  X  

c. În primul enunț din textul dat, verbele sunt numai la moduri personale.   X 

Notă!În cazul în care pentru un enunț se marchează ambele valori, răspunsul se anulează. 

3. - construirea oricărui enunț interogativ, afirmativ cu privire la o informație desprinsă din textul 

dat (de exemplu, Care este, în prezent, suprafața Deltei Dunării?)  5 puncte  

- coerența enunțului  0,5 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe erori – 

0 puncte)  0,5 puncte 

4. câte 2 puncte pentru fiecare enunț alcătuit corect (de exemplu, prepoziție: Ghiveciul de flori s-a 

spart.; interjecție: De, așa a fost să fie!; conjuncție: Nu știu de voi veni la petrecerea ta.).  

   3 x 2 puncte = 6 puncte 

5. câte 2 puncte pentru corectarea greșelilor (Este frumos în Delta Dunării, seara, în asfințit. sau 

Este frumoasă în  Delta Dunării, seara, în asfințit.                                       2 x 3 puncte =  6 puncte 

 

 

Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

    Scrierea unei compuneri în care să se prezinte o întâmplare, imaginară sau reală, petrecută în 

Delta Dunării.  

Conținut: 20 de puncte 

- precizarea celor două elemente ale contextului spațio-temporal: 2 x 2 = 4 puncte 4 puncte 

- relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor (respectarea în totalitate:    

6 puncte; respectarea parțială: 4 puncte; răspuns inadecvat: 0 puncte)   6 puncte 

- folosirea unui conținut adecvat cerinței tipului de text și cerinței formulate (respectarea în 

totalitate: 6 puncte; respectarea parțială: 3 puncte; răspuns inadecvat: 0 puncte)   6 puncte 

- respectarea numărul de cuvinte  4 puncte  

Organizarea ideilor și redactarea: 10 puncte  

- unitatea și coerența textului (conținutul compunerii tratează subiectul propus și respectă 

înlănțuirea logică a ideilor): în totalitate – 6 puncte; parțial – 3 puncte; textul tratează tangențial 

subiectul propus, nu respectă înlănțuirea logică a ideilor – 0 puncte   6 puncte  

- părțile componente ale structurii unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere  1 punct 

- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului: în totalitate – 1 punct; parțial – 

0,5 puncte; inadecvat – 0 puncte  1 punct 

- ortografia și punctuația (0-1 erori – 1 punct; 2-3 erori – 0,5 puncte; 4 sau mai multe erori – 0 

puncte)  1 punct 

- lizibilitatea 1 punct 

Se va lua în considerare tipul de greșeală în stabilirea numărului de erori, și nu frecvența tipului de 

greșeală.  

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

cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

 



Caiet auxiliar. Limba şi literatura română pentru minoritatea maghiară, clasa a VI-a 

 

214 
 

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.  câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                             3 x 2 puncte =  6 puncte 

A.  c 

B.  b 

C.  a 

2.  - explicarea într-un enunţ a expresiei (de exemplu: Apare ironia, deoarece nu se potriveşte ca un 

urs polar să nu mai poată de frig, în condiţiile în care acela este mediul său de viaţă.) 

3. – precizarea legăturii dintre titlu şi text (de exemplu: În tot fragmentul este vorba despre Fram, 

ursul polar)                                                                                                                     2 puncte 

– motivarea răspunsului cu exemple relevante (de exemplu: valorificarea ideilor care fac referire 

la Fram, la acţiunile acestuia în ţinuturile de gheaţă ) – 3 puncte; schematic, fără exemple –       

1 punct; lipsa motivării sau motivare irelevantă – 0 puncte                                            3 puncte 

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)                                                                                                          0,5 puncte 

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 20 de 

cuvinte – 0 puncte                                                                                          0,5 puncte 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

4. – prezentarea stării sufleteşti a lui Fram în ţinutul polar (de exemplu: fricos, speriat etc.) 2 puncte 

– motivarea răspunsului cu exemple relevante (de exemplu: valorificarea ideilor care fac referire 

la aceste stări sufleteşti – 3 puncte; schematic, fără exemple – 1 punct; lipsa motivării sau 

motivare irelevantă – 0 puncte                                                                                            3 puncte 

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)                                                                                                               0,5 puncte 

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 20 de 

cuvinte – 0 puncte                                                                                                             0,5 puncte 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

5. – câte 1 punct pentru precizarea trăsăturilor textului narativ literar (de exemplu: prezența 

narațiunii, ca mod de expunere; prezența personajelor; relatarea unei acțiuni; prezența 

naratorului; utilizarea unui limbaj expresiv etc.)                                         2 x 1 punct =  2 puncte 

– câte 1,5 puncte pentru exemplificarea fiecărei trăsături precizate (de exemplu: narațiune – 

predominanța verbelor de acțiune – se ghemuise, sufla, îngropa   etc.; prezența personajelor – 

Fram; relatarea unei acțiuni; – prezența naratorului – vocea care relatează evenimentele, Fram, 

ursul polar, se ghemuise într-un adăpost de gheţuri.; utilizarea unui limbaj expresiv – figuri de 

stil: epitet - Un viscol năprasnic, enumeraţie – norii vineţi, vântul cu chiote, troienele rostogolite     

                                                                                                                  2 x 1,5 puncte =  3 puncte         
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe erori 

– 0 puncte)  0,5 puncte 

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 30 de 

cuvinte – 0 puncte  0,5 puncte 

Notă! Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare o trăsătură a textului narativ și o 

trăsătură a textului literar. 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1.  câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                               3 x 2 puncte =  6 puncte 

A.  b 

B.  b 

C.  c 

2.  înlocuirea cu verbul potrivit (de exemplu: datează, se desfăşoară, se ţine)   6 puncte 

3.  câte 2 puncte pentru fiecare enunţ corect - de exemplu: a) Să ocrotiţi urşii! b) Ursul se va 

împrieteni cu oamenii. c) Ocrotiţi urşii, pentru că sunt simpatici.             3 x 2 puncte =  6 puncte 

4.  câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                               3 x 2 puncte =  6 puncte 

Enunţul Adevărat Fals 

Primul predicat al textului este un predicat verbal. X  

În enunţul Ursul este un simbol al puterii, al rezistenței, există un nume 

predicativ multiplu. 

 X 

Verbul  din secvenţa se va căsători cu cea mai frumoasă fată din acea 

comunitate îndeplineşte funcţia sintactică de predicat nominal. 

 X 

5.  câte 1 punct pentru corectarea greşelilor                                                     6 x 1 punct =  6 puncte 

Azi, 23 ianuarie, Fram, ursul polar, a evadat de la circ. Paznicii l-au căutat ore în şir, fără 

a-l găsi. Oferim recompensă celor care îl vor afla. Fiţi cât mai rapizi, nu veţi regreta, dacă îl 

aduceţi teafăr la circul nostru! 

                                                                                                                        Vă mulţumim! 

Cuvintele corecte sunt: l-au, a-l, vor, Fiţi, veţi, aduceţi. 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Scrierea textului narativ, de 100-150 de cuvinte. 

 precizarea celor două elemente ale contextului spaţio-temporal;                             2/  4 puncte 

 relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor;                  2/ 4/  6 puncte 

 folosirea unui conţinut adecvat cerinţei tipului de text şi cerinţei formulate;             3/ 6 puncte 

 respectarea cerinţei referitor la numărul de cuvinte.                                               2/  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.  
 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol


Caiet auxiliar. Limba şi literatura română pentru minoritatea maghiară, clasa a VI-a 

 

216 
 

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. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                              3 x 2 puncte =  6 puncte 

A.  c 

B.  b 

C.  b 

2. - explicarea într-un enunţ a expresiei (de exemplu: Ideea găsirii unei comori nu-i dădea pace lui 

Ben./ Băiatul nu se gândea toată ziua la altceva decât la comori.) 6 puncte 

3. – precizarea temei (de exemplu: comorile/ găsirea comorilor)  2 puncte  

– motivarea răspunsului cu exemple relevante (de exemplu: valorificarea ideilor care fac referire 

la comori, la dorinţa băiatului de a găsi comori) – 3 puncte; schematic, fără exemple – 1 punct; 

lipsa motivării sau motivare irelevantă – 0 puncte  3 puncte  

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)  0,5 puncte  

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 20 de 

cuvinte – 0 puncte  0,5 puncte  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

4. – descrierea băiatului (de exemplu: prietenos, fascinat de comori, perseverent etc.)  2 puncte  

– motivarea răspunsului cu exemple relevante (de exemplu: valorificarea ideilor care fac referire 

la aceste însuşiri) – 3 puncte; schematic, fără exemple – 1 punct; lipsa motivării sau motivare 

irelevantă – 0 puncte  3 puncte  

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)  0,5 puncte  

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 20 de 

cuvinte – 0 puncte  0,5 puncte  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă se dezvoltă subiectul propus. 

5. – câte 1 punct pentru precizarea trăsăturilor textului narativ literar (de exemplu: prezența 

narațiunii, ca mod de expunere; prezența personajelor; relatarea unei acțiuni; prezența 

naratorului; utilizarea unui limbaj expresiv etc.)                                        2 x 1 punct = 2 puncte  

– câte 1,5 puncte pentru exemplificarea fiecărei trăsături precizate (de exemplu: narațiune – 

predominanța verbelor de acțiune – locuia, găsea, săpa, spera etc.; prezența personajelor – Ben 

şi părinţii; relatarea unei acțiuni – Ben este un copil prietenos care trăieşte cu familia sa. 

Singura sa dorinţă este de a găsi o comoară. Pentru aceasta, sapă peste tot, dar este dezamăgit 

de fiecare dată, căci nu găseşte decât obiecte fără valoare. De ziua sa, le cere părinţilor câteva 

lucruri pentru a-şi îndeplini visul., prezența naratorului – vocea care relatează evenimentele, 

Oriunde găsea un loc în care s-ar fi putut ascunde o comoară, începea să sape.; utilizarea unui 

limbaj expresiv – figuri de stil: epitet - părinţi iubitori,  enumeraţie – găsea câte un ciob vechi 

de sticlă spartă, un dop de bere, de suc etc.)                                         2 x 1,5 puncte = 3 puncte  

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 erori – 0,5 puncte; 2 sau mai multe 

erori – 0 puncte)  0,5 puncte  

– încadrarea în limita de spațiu indicată – 0,5 puncte, depășirea limitei sau mai puțin de 30 de 

cuvinte – 0 puncte  0,5 puncte  

Notă! Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare o trăsătură a textului narativ și o 

trăsătură a textului literar. 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                              3 x 2 puncte =  6 puncte 

A.  b 

B.  a 

C.  c 

2. câte 3 puncte pentru folosirea corectă a adjectivelor (de exemplu: Copiii pricepuţi/ isteţi au 

primit diplome importante/ colorate).                                                      2 x 3 puncte =  6 puncte 

3. câte 2 puncte pentru fiecare enunţ corect (de exemplu: a) Indiciile i-au ajutat pe copii în 

vânătoarea de comori., b) A câştigat echipa noastră., c) Cine a găsit comoara cea mai mare?)     

                                                                                                                   3 x 2 puncte = 6 puncte                                      
4. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect                                              3 x 2 puncte =  6 puncte 

Enunţul Adevărat Fals 

este un complement direct.   X 

cuvântul de comori este atribut. X  

nu există niciun pronume.  X 

 

5. câte 1 punct pentru corectarea greşelilor                                              6 x 1 punct = 6 puncte 

 

Joc de societate COMORILE ASCUNSE 

Participă la o nouă aventură superbă, descoperă insulă care ascund multe comori şi peripeţie! 

Aceasta este un joc nouă de societate pentru 2-6 jucători, plin de surpriză şi ilustraţii drăguţ. 

Jocul Comorile ascunse include 1 tablă de joc, 55 de cărţi de joc, 120 de jetoane, 6 pioni 

ursuleţi, 1 zar şi un regulament al jocului. 

 

Cuvintele corecte sunt: insule, peripeţii, acesta, nou, surprize, drăguţe. 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Scrierea textului narativ, de 100-150 de cuvinte. 

 precizarea celor două elemente ale contextului spaţio-temporal;                             2/  4 puncte 

 relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor;                  2/ 4/  6 puncte 

 folosirea unui conţinut adecvat cerinţei tipului de text şi cerinţei formulate;             3/ 6 puncte 

 respectarea cerinţei referitor la numărul de cuvinte.                                               2/  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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II. FAMILIA  
Ioana Pârvulescu, Inocenţii, Editura Humanitas, Bucureşti,  2016. 

Grace Lin, Bătrânul din Lună, Editura Artur, Bucureşti,  2020. 

Cezar Petrescu, Fram, ursul polar, Editura Artur, Bucureşti,  2018. 

Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura 

Paralela 45, Piteşti, 2008. 

R.J. Palacio, Minunea, Editura Arthur, 2013. 

Alex Moldovan, Cel mai mult şi cel mai mult, Editura Arthur, 2017. 

Alecu Donici, Doi raci,  Wikisource. 

Corina Moisei, Alecu Donici, un ,,cuib de-nţelepciune” basarabean  pentru fabula românească, 

www.matricea.ro. 

Surse online: 

10 sfaturi pentru o vacanţă reuşită cu copilul: https://gokid.ro/10-sfaturi-pentru-o-vacanta-reusita-

cu-copilul/ 

Poveştile terapeutice: http://www.psihologulnostru.ro/ce-sunt-povestile-terapeutice/ 

Despre adevăr şi minciună: https://salaj.transilvania-tv.ro/despre-adevar-si-minciuna/ 

Țara Adevărului și Împăratul-Minciună: https://www.copilul.ro/povesti/povesti-pentru-copii/tara-

adevarului-si-imparatul-minciuna- 

Despre ursul polar: Urs_polar, www.wikipedia.org 

 Metode moderne de predare a literaturii române la clasele de gimnaziu-

https://www.academia.edu/31750040/METODE_MODERNE_DE_PREDARE_A_LITERATURII

_ROMÂNE_LA_CLASELE_DE_GIMNAZIU: 

romanialibera.ro/lifestyle/cum-iti-petreci-timpul-liber-recomandari-pentru-a-petrece-timpul-in-

mod-constructiv-820024 

https://arheologiacopilariei.wordpress.com/2017/10/17/romanele-grafice-pentru-copii/#jp-carousel-

5363 

https://www.youtube.com/watch?v=mwnfKUM9AvA&t=339s https://www.itsybitsy.ro/10-greseli-

frecvente-pe-care-le-fac-parintii-si-efectele-lor/ 

https://educatie.inmures.ro/prescolari/ce-facem-cu-copiii-in-timpul-liber-timp-libersi-nu-

numai.html 

https://www.capital.ro/decizie-privind-inchiderea-scolilor-vor-putea-sta-parintii-acasa-anunt-de-

ultim-moment 

 https://tikaboo.ro/care-este-rolul-fiecarui-parinte-dezvoltarea-copiilor/ 
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https://salaj.transilvania-tv.ro/despre-adevar-si-minciuna/
http://www.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=mwnfKUM9AvA&t=339s
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https://tikaboo.ro/care-este-rolul-fiecarui-parinte-dezvoltarea-copiilor/


Caiet auxiliar. Limba şi literatura română pentru minoritatea maghiară, clasa a VI-a 

 

219 
 

Imagini:  

- Selecție imagine copertă Familia 

https://www.shutterstock.com/image-vector/cortoon-design-template-big-family-1419388988 

Flori: http://www.123flori.ro/frezii/vaza-cu-frezii-508/ 

III. TIMPUL LIBER  
Adina Rosetti, Cronicile Domnişoarei Poimâine – Vremea Vrăjitoarei Niciodată, Editura Arthur, 

Bucureşti, 2019. 

***, Cunoaşte-l pe... Nicolae Grigorescu, Colecţia Români celebri, Editura Gama, 2016. 

Alex Donovici, Comoara lui Ben, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2019. 

Paige Britt, Şirul pierdut al timpului, Editura Arthur, 2019. 

 

RESURSE ELECTRONICE:  

A. Surse electronice 
Adina Rosetti, Domnişoara Poimâine şi joaca de-a Timpul, https://copiibjc.bjc.ro/?p=351 

Povestea pronumelui: https://www.facebook.com/manute.pricepute/posts/povestea-

pronumelui/971158682919318/ 

Cele mai bune 10 filme de animaţie de văzut în familie: https://www.forbes.ro/cele-mai-bune-10-

filme-de-animatie-de-vazut-familie-158483 

Vânătoare de comori la muzeu:https://www.digi24.ro/regional/digi24-constanta/vanatoare-de-comori-

la-muzeu 

Ce spun studiile despre jocurile video şi impactul asupra sănătăţii? -

https://raportuldegarda.ro/articol/ce-spun-studiile-jocurile-video/ 
Istoria ceasului – Wikipedia; 

https%3A%2F%2Fdeseneledublate7.blogspot.com%2F2016%2F01%2Fcocosatul-de-la- notre-

dame-1996-dublat-in-romana 

B. Imagini  

- Selecție imagine copertă Timpul liber 

https://www.deviantart.com/kurama-chan/art/Background-practice-Floating-island-302927999 

Hartă - https://wikiclipart.com/treasure-map-clipart_17156/ 

Întors pe dos - https://m.cinemagia.ro/filme/inside-out-577669/ 

Coco - https://www.cinemagia.ro/filme/coco-974503/ 

Maria Mirabela - https://m.cinemagia.ro/filme/maria-mirabela-3621/ 

Pictură pe piatră - https://ro.pinterest.com/paulacalin84/pictura-pe-piatr%C4%83/ 

Insula plutitoare – copertă - http://www.cartoonaday.com/fantasy-island-floating-city/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Nicolae_Tonitza_-_Gradina_din_Valeni.jpg 

https://www.news.ro/cultura-media/cafenea-la-balcic-de-nicolae-tonitza 

https://graficante.ro/25/picturi-celebre-claude-monet-femeia-cu-umbrela-de-soare/ 

Câmpul cu maci, Monet -

https://www.facebook.com/artaevolueazadatoritaexperientei/photos/a.298350360362917/86517750

3680197/?type=3&theater 

https://www.wikiart.org/en/mihaly-munkacsy/park-in-colpach-1886 

https://www.wikiart.org/en/mihaly-munkacsy/conversation-1889 
 

 

 

 

 

https://www.shutterstock.com/image-vector/cortoon-design-template-big-family-1419388988
http://www.123flori.ro/frezii/vaza-cu-frezii-508/
https://copiibjc.bjc.ro/?p=351
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https://www.digi24.ro/regional/digi24-constanta/vanatoare-de-comori-la-muzeu-20-de-copii-s-au-intrecut-pentru-marele-premiu-244655
https://www.digi24.ro/regional/digi24-constanta/vanatoare-de-comori-la-muzeu-20-de-copii-s-au-intrecut-pentru-marele-premiu-244655
https://raportuldegarda.ro/articol/ce-spun-studiile-jocurile-video/
https://www.deviantart.com/kurama-chan/art/Background-practice-Floating-island-302927999
https://wikiclipart.com/treasure-map-clipart_17156/
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Nicolae_Tonitza_-_Gradina_din_Valeni.jpg
https://www.news.ro/cultura-media/cafenea-la-balcic-de-nicolae-tonitza
https://graficante.ro/25/picturi-celebre-claude-monet-femeia-cu-umbrela-de-soare/
https://www.facebook.com/artaevolueazadatoritaexperientei/photos/a.298350360362917/865177503680197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/artaevolueazadatoritaexperientei/photos/a.298350360362917/865177503680197/?type=3&theater
https://www.wikiart.org/en/mihaly-munkacsy/park-in-colpach-1886
https://www.wikiart.org/en/mihaly-munkacsy/conversation-1889
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IV. VALORILE MELE, VALORILE CELORLALȚI  
***, Dicționarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu 

Iordan – Al. Rosetti”, ediția a III-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 2016.  

Caragiale, I.L., Momente, schițe, amintiri, Biblioteca pentru toți, București, 2012.  

Du Prau, Jeanne, Orașul Ember, Prima Carte a Focului Stins, traducere din engleză de Dan Sociu, 

Editura Arthur, București, 2019.  

Funke, Cornelia, Inimă de cerneală, traducere din germană de Viorica Nișcov, Editura Arthur, 

București, 2014.  

McCloud, Scott, Să înțelegem benzile desenate, traducere din engleză de Alex Moldovan și Mariana 

Buruiană, Editura Art, București, 2019, pp.4-10. (bandă desenată)  

Sorescu, Marin, Unde fugim de-acasă?, Aproape teatru, aproape poeme, aproape povești, ilustrații 

de Sabin Bălașa, Editura Tineretului, București, 1966.  

 

RESURSE ELECTRONICE:  

A. Surse electronice 
Antonesei, Liviu, Amintiri din copilărie – Povestiri: album de benzi desenate, adaptare după Ion 

Creangă, scenariu Liviu Antonesei și Adriana Nazarciuc, desene Șerban Andreescu, Editura 

Adenium, Iași 2013.  

Moș Ion Roată și Cuza Vodă, pp. 42-43 (bandă desenată),  

https://www.slideshare.net/anonymouswh/album-de-benzi-desenate-amintiri-din-copilrie.  

Milea, Simona, Apreciați valorile umane, care ne pot schimba viața,  

http://epochtimes-romania.com/news/apreciati-valorile-umane-care-ne-pot-schimba-viata.  

România Sălbatică, Rezervația biosferei Delta Dunării,  

https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii; https://romaniasalbatica.ro. 

Zafiu, Rodica, Onomatopee, în „Dilema veche”, nr. 577, 5-11 martie 2015, 

https://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/onomatopee; https://dilemaveche.ro.  

B. Imagini 
- Selecție imagini interior biblioteci 

https://turismistoric.ro/top-25-cele-mai-frumoase-si-impresionante-biblioteci-din-lume 

https://www.momondo.ro/discover/10-cele-mai-frumoase-biblioteci-ale-lumii 

- Copertă carte – Trilogia „Lumea de cerneală” de Cornelia Funke 

https://www.editura-arthur.ro/info/carte/pachet-lumea-de-cerneala 

- Poster film – Ember: Orașul din adâncuri  

https://www.google.com/search?q=city+of+ember+poster&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4_dmFkZXr

AhUZtKQKHUbrBVUQ2-

cCegQIABAA&oq=city+of+ember+poster&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIICAAQCBAeEB

NQsApY7wtg5w5oAHAAeACAAVSIAagBkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&

sclient=img&ei=9ZgzX_iuGJnokgXG1peoBQ&bih=731&biw=1536#imgrc=5GiBnHAKsj2mwM 

- Hartă – Orașul Ember 

https://thecityofemberirp.weebly.com/setting.html 

- Selecție cadre film – City of Ember: Orașul din adâncuri (2008) cu subtitrare în limba română  

- Afiș – Caravana TIFF 2018 Satu Mare  

http://www.satu-mare.ro; https://tiff.ro/ 

- Afiș – Ghid de colectare selectivă și Selecție imagini cu pubele pentru colectare selectivă 

http://reciclare.declic.ro 

- Tabel – Selecție simboluri reciclare  

https://jurnalulverde.info/citim-corect-etichetele;  

https://www.green-report.ro/10-simboluri-eco-care-ne-ajuta-sa-reciclam 

 

PLATFORME online pentru crearea benzilor desenate 

 Pixton, StoryboardThat, MakeBeliefsComix, Witty Comics – Make a Comic etc.  

https://www.slideshare.net/anonymouswh/album-de-benzi-desenate-amintiri-din-copilrie
https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii
https://romaniasalbatica.ro/
https://dilemaveche.ro/
https://turismistoric.ro/top-25-cele-mai-frumoase-si-impresionante-biblioteci-din-lume
https://www.momondo.ro/discover/10-cele-mai-frumoase-biblioteci-ale-lumii
https://www.editura-arthur.ro/info/carte/pachet-lumea-de-cerneala
https://www.google.com/search?q=city+of+ember+poster&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4_dmFkZXrAhUZtKQKHUbrBVUQ2-cCegQIABAA&oq=city+of+ember+poster&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIICAAQCBAeEBNQsApY7wtg5w5oAHAAeACAAVSIAagBkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=9ZgzX_iuGJnokgXG1peoBQ&bih=731&biw=1536#imgrc=5GiBnHAKsj2mwM
https://www.google.com/search?q=city+of+ember+poster&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4_dmFkZXrAhUZtKQKHUbrBVUQ2-cCegQIABAA&oq=city+of+ember+poster&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIICAAQCBAeEBNQsApY7wtg5w5oAHAAeACAAVSIAagBkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=9ZgzX_iuGJnokgXG1peoBQ&bih=731&biw=1536#imgrc=5GiBnHAKsj2mwM
https://www.google.com/search?q=city+of+ember+poster&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4_dmFkZXrAhUZtKQKHUbrBVUQ2-cCegQIABAA&oq=city+of+ember+poster&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIICAAQCBAeEBNQsApY7wtg5w5oAHAAeACAAVSIAagBkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=9ZgzX_iuGJnokgXG1peoBQ&bih=731&biw=1536#imgrc=5GiBnHAKsj2mwM
https://www.google.com/search?q=city+of+ember+poster&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4_dmFkZXrAhUZtKQKHUbrBVUQ2-cCegQIABAA&oq=city+of+ember+poster&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIICAAQCBAeEBNQsApY7wtg5w5oAHAAeACAAVSIAagBkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=9ZgzX_iuGJnokgXG1peoBQ&bih=731&biw=1536#imgrc=5GiBnHAKsj2mwM
https://www.google.com/search?q=city+of+ember+poster&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4_dmFkZXrAhUZtKQKHUbrBVUQ2-cCegQIABAA&oq=city+of+ember+poster&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIICAAQCBAeEBNQsApY7wtg5w5oAHAAeACAAVSIAagBkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=9ZgzX_iuGJnokgXG1peoBQ&bih=731&biw=1536#imgrc=5GiBnHAKsj2mwM
https://thecityofemberirp.weebly.com/setting.html
http://www.satu-mare.ro/
https://tiff.ro/
http://reciclare.declic.ro/
https://jurnalulverde.info/citim-corect-etichetele
https://www.green-report.ro/10-simboluri-eco-care-ne-ajuta-sa-reciclam
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