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Realizarea acestui caiet auxiliar a însemnat pentru fiecare dintre noi o mare și 

importantă provocare, munca noastră fiind de „remodelare” după noua programă școlară 

în vigoare și de construire a unui nou mijloc de cunoaștere a limbii și literaturii române în 

cadrul școlii. 

Caietul de față se adresează deopotrivă muncii la clasă alături de profesor, celei 

de acasă a elevului sau pregătirii pentru obținerea performanței la concursurile școlare. 

Profesorii vor descoperi un instrument de lucru util care, indiferent de manualul folosit la 

clasă, respectă conținuturile noii programe conform Anexa nr 2 la ordinul ministrului 

educației naționale nr. 3389/ 28.02.2017. Astfel începând de la subiecte de evaluare 

predictivă, care verifică cunoștințe anterioare clasei a VII-a, continuând cu elemente de 

comunicare orală sau familiarizarea cu structurile și caracteristicile textelor epice, lirice și 

dramatice precum și elemente de construcție a comunicării sau de redactare, se poate 

conta pe sprijinul real al acestuia. 

Structura fișelor este concepută pe suportul a două texte: unul literar și unul 

nonliterar, precum și o secțiune Amintește-ți prin intermediul căreia elevul recapitulează 

noțiuni teoretice. De asemenea, este gândită o secțiune Excelează care se poate constitui 

în pregătirea pentru atingerea performanței. Textele literare sunt selectate din literatură 

română preponderent, sunt variate și adecvate vârstei elevilor. Acestea cuprind itemi 

moderni axați pe înțelegerea textului literar, atât de formă, cât și de conținut sau structură. 

Textele nonliterare oglindesc realitatea cotidiană sau informații generale și stau la baza 

unor itemi de limba română foarte bine aleși care acoperă noțiunile învățate la subiectul 

respectiv. Secțiunea Excelează cuprinde itemi de o dificultate mai mare, atât în domeniul 

limbii române, cât și al comunicării sau creativității. La finalul fiecărei părți apar testele 

sumative, care au menirea de a verifica cunoștințele elevilor. Sunt prezente, de 

asemenea, două subiecte de teză, după tipul vechi al lucrării semestriale și două simulări 

după modelul nou al Evaluării Naționale, din 2021, utile atât pentru pregătirea susținerii 

tezelor în fiecare semestru, cât și pentru pregătirea examenului viitor. 

Ne dorim ca, folosirea acestui caiet, să fie o practică frecventă la școală și acasă, 

pentru profesori, elevi sau părinți, în sprijinul unei pregătiri constante, plăcute și temeinice 

la limba și literatura română! 

                                                                                              Autoarele 
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TEST DE EVALUARE PREDICTIVĂ 1 
 

Un șoarece de neam, și anume Raton, 

Ce fusese crescut su’ pat la pension*, 

Și care în sfârșit, după un nobil plan, 

Petrecea retirat* într-un vechi parmazan, 

Întâlni într-o zi pe chir* Pisicovici, 

Cotoi care avea bun nume-ntre pisici. 

Cum că domnul Raton îndată s-a gătit 

Să o ia la picior, nu e de îndoit. 

Dar smeritul cotoi, cu ochii în pămînt, 

Cu capu-ntre urechi, cu un aer de sfânt, 

Începu a striga: „De ce fugi, domnul meu? 

Nu cumva îți fac rău? Nu cumva te gonesc? 

Binele șoricesc cât de mult îl doresc 

Și cât îmi ești de scump, o știe Dumnezeu! 

Cunosc ce răutăți v-au făcut frații mei, 

Și că aveți cuvânt să vă plângeți de ei; 

Dar eu nu sunt cum crezi; căci chiar asupra lor 

Veneam să vă slujesc, de vreți un ajutor. 

Eu carne nu mănânc; ba încă socotesc, 

De va vrea Dumnezeu, să mă călugăresc.“ 

La ast frumos cuvânt, Raton înduplecat, 

Văzând că Dumnezeu de martur e luat, 

Își ceru iertăciuni și-l pofti a veni 

Cu neamul șoricesc a se-mprieteni, 

Îl duse pe la toți, și îl înfățișă 

Ca un prieten bun ce norocul le dă. 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 
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• Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 14 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

(48 de puncte) 



Să fi văzut la ei jocuri și veselii! 

Căci șoarecii cred mult la fisionomii, 

Ș-a acestui străin atâta de cinstit 

Nu le înfățișa nimic de bănuit. 

Dar într-o zi, când toți îi deteră un bal, 

După ce refuză și limbi, și cașcaval, 

Zicând că e în post și nu poate mânca, 

Pe prietenii săi ceru a-mbrățișa. 

Ce fel de-mbrățișări! Ce fel de sărutat! 

        Pe câți gura punea, 

        Îndată îi jertfea; 

Încât abia doi-trei cu fuga au scăpat. 

  

        Cotoiul cel smerit 

        E omul ipocrit.   

 (Grigore Alexandrescu,  Șoarecele și pisica) 

 

PENSION*, pensioane, s. n. Instituție școlară particulară de grad elementar sau mediu 

unde elevii erau găzduiți în perioada școlarizării; pensionat. [Pr.: -si-on. – Var.: (înv.) 

pansión s. n.] – Din fr. pension. 

RETIRÁT*, -Ă, retirați, -te, adj. (Franțuzism învechit) Retras. 

CHIR s. m. (Grecism învechit, adesea cu nuanță ironică) Domn, jupân. 
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1. Încercuiește litera A (dacă apreciezi că afirmația este adevărată) sau F (dacă apreciezi 

că afirmația este falsă). 

                                                                                                                                   6 puncte 

a)  A / F      Un sinonim al cuvântului smerit este umil. 

b) A / F     În secvența Și cât îmi ești de scump, o știe Dumnezeu există un diftong 

și                    un hiat. 

2. Subliniază derivatele din următoarele serii de cuvinte:                                       6 puncte 

a) șoricesc, doresc 

b) răutăți, plângeți 

A 



c) vreți, iertăciuni 

3. Explică folosirea ghilimelelor în structura „De ce fugi, domnul meu?/ Nu cumva îți 

fac rău? Nu cumva te gonesc?/… De va vrea Dumnezeu, să mă călugăresc.“ 

                                                                                                                                   6 puncte 

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

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

 

4. Completează tabelul următor, precizând partea de vorbire și partea de propoziție 

pentru fiecare dintre cuvintele din text menționate în coloana din stânga: 

                                                                                                                                   6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Construiește un enunț în care cuvântul doi să aibă funcția sintactică de atribut 

adjectival.                                                                                                                  6 puncte 

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

 

 

1. Menționează care sunt personajele care apar în textul dat.                                6 puncte 

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

2. Scrie două idei principale/secundare din textul dat.                                            6 puncte 
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PARTEA DE VORBIRE PARTEA DE PROPOZIȚIE 

de neam 

începu 

la ei 

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

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

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

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

B 
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3. Explică, în 50 – 80 de cuvinte, morala textului.                                                  6 puncte 

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactează o compunere de 150 – 200 de cuvinte în care să descrii animalul 

preferat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(48 de puncte) 
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În compunerea ta trebuie: 

  să prezinți cel puțin trei trăsături ale animalului ales; 

  să utilizezi cel puțin un epitet și o enumerație și să marchezi prin 

transcriere; 

  să ai un conținut adecvat cerinței; 

  să respecți precizarea privind numărul de cuvinte; 
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.................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

  Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

  unitatea compoziției – 2 p; 

  coerența textului – 2 p; 

  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

  ortografia – 3 p; 

  punctuația – 3 p, 

  așezarea corectă în pagină – 1 p 

  lizibilitatea – 1 p 
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TEST DE EVALUARE PREDICTIVĂ 2 
 

Ce zarvă e în lumea porumbilor în zori, 

Şi câtă bucurie în jurul casei voastre: 

Priveşte, vin păunii cu crestele albastre 

Şi cozile învoalte ca un ghiveci de flori. 

  

Şi-n urma lor, curate şi lucii ca zăpada, 

Păşind pe cărăruia cu albe romăniţe, 

Coboar-acum alaiul de mândre păuniţe, 

Că de-atât alb, deodată s-a-nveselit ograda. 

  

Şi s-a trezit măgarul zbierând duios la soare, 

Voind să spună parcă ce vede şi-nţelege; 

Dar trist îşi pleacă fruntea ca Midas, vechiul rege, 

Văzând albasta-i umbră culcată la picioare. 

                                                                                       (Dimitrie Anghel, Pastel) 
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• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și Partea a 

II-a se acordă 76 de puncte.  

• Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 14 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

(48 de puncte) 

A 

1.  Încercuiește litera A (dacă apreciezi că afirmația este adevărată) sau F (dacă 

apreciezi că afirmația este falsă).                                                                           6 puncte 



a) A / F     Un sinonim al cuvântului zarvă este gălăgie. 

b) A / F    În secvența Priveşte, vin păunii cu crestele albastre/ Şi cozile învoalte 

ca un ghiveci de flori. există un diftong și un triftong. 

 

2.  Antonimul cuvântului culcată este:                                                                     6 puncte 

a) așezată; 

b) ridicată; 

c) aplecată. 

3.  Menționează două trăsături ale textului descriptiv în versuri identificate în textul dat. 

                                                                                                                                   6 puncte 

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

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

4. Completează tabelul următor, precizând partea de vorbire și partea de propoziție 

pentru fiecare dintre cuvintele din text menționate în coloana din stânga: 

                                                                                                                                   6 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

5.  Construiește două enunțuri în care cuvântul a să aibă valori morfologice diferite. 

                                                                                                                                   6 puncte 

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

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

 

 

 

1.  Menționează care este modul de expunere utilizat în text.                                6 puncte 

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

2.  Scrie două figuri de stil diferite din text.                                                             6 puncte 

PARTEA DE VORBIRE PARTEA DE PROPOZIȚIE 

vechiul 

să spună 

lor 

B 
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3.  Comentează în 50 – 80 de cuvinte titlul textului.                                                6 puncte 
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1. .................................................................................................................................... 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactează o compunere de 150 – 200 de cuvinte în care să descrii un loc din 

natură preferat. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

(28 de puncte) 

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

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

În compunerea ta trebuie: 

  să prezinți cel puțin trei trăsături ale locului ales; 

  să utilizezi cel puțin un epitet, o enumerație și o comparație; 

  să ai un conținut adecvat cerinței; 

  să respecți precizarea privind numărul de cuvinte; 
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............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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  Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

  unitatea compoziției – 2 p; 

  coerența textului – 2 p; 

  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

  ortografia – 3 p; 

  punctuația – 3 p, 

  așezarea corectă în pagină – 1 p 

  lizibilitatea – 1 p 



Comunicarea orală - structuri textuale: secvențe de tip narativ, 
explicativ, descriptiv, dialogat 

Fraza: coordonarea prin juxtapunere și prin joncțiune.  
Conjuncții coordonatoare 

–  Hei, verișoarăăă! Ți-a sta timpu-n loc? Hai, vino și ajută-mă! 

Poimâine se frecă la ochi. Nu mai văzuse de atâta amar de vreme nicio făptură, 

încât nici nu își putea crede ochilor. Oare chiar avea o vizită? Insula pe care locuia nu era 

mare, o putea înconjura pe toată într-un sfert de oră de mers. În partea estică avea  un 

pâlc de arbori pitici, care uneori înfloreau, dar fără să țină seama de vreun anotimp sau de 

vreun ciclu de viață – pur și simplu înfloreau când aveau ei chef, apoi se ofileau sezoane 

întregi. În partea vestică, se găsea un mic golfuleț cu nisip rozaliu, pietros, pe care 

Poimâine se întindea uneori să citească. Nordul insuliței era o învălmășire de bolovani 

colțuroși, unde nu avea niciun sens să te aventurezi. În colțul sudic se afla un soi de far, 

care avea la parter o încăpere cu bucătărie, iar în turnul rotund un dormitor pe care fata în 

tapetase cu postere cu formația ei preferată. Strigătele verișoarei ei o făcură să coboare 

scările în goană, și alergă la pontonul din micul golf. 

– Mâine, tu ești? Spune-mi că nu visez! strigă, emoționată. Apoi au țopăit amândouă 

preț de câteva minute, s-au îmbrățișat și s-au strâmbat una la alta, după pofta inimii, ca-n 

vremurile de odinioară când stăteau toată ziua împreună, și Mâine o învăța cum merg 

lucrurile în Regatul Timpului. Apoi Poimâine a poftit-o în turn, a preparat o ciocolată 

caldă cu piper roșu (se dădea în vânt după tot ce era picant) și au început să-și  
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Exersează 

 

Parafrazarea    sunt cele pe care vorbitorii le formulează direct. 

Informații explicite  sunt cele care trebuie deduse din context, fără 

a fi formulate direct. 

Informații implicite  este expunerea, prezentarea unui text sau a 

unei comunicări verbale într-o formulă 

personală prin cuvinte proprii. 
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        Amintește-ți! 
      Alege definiția corectă: 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



 istorisească ultimele întâmplări. Verișoara ei urma să se mărite! Tempus Întâiul îi găsise 

un soț potrivit, însă identitatea acestuia era încă secretă. 

–  Adică vrei să spui că nu ți-ai cunoscut încă viitorul soț? Dar asta-i îngrozitor! 

–  Sunt sigură că tata a făcut o alegere bună pentru mine, a spus Mâine calmă, cu 

oarecare resemnare în glas. 

– Ce prostie! se înflăcără Domnișoara Poimâine. Chiar faci de pomană balonașele 

alea de săpun de-atâția ani? N-ai văzut că mai întâi trebuie să te îndrăgostești și-abia apoi 

să te măriți? Ziua în care Costel și Mariana s-au îndrăgostit. Ziua în care Siegfried și 

Crimhilda s-au îndrăgostit. Ziua în care Fernando Luiz Alfredo Cristóbal de Castilia și 

Renate Șeherezada Louelle de Bavaria s-au îndrăgostit. Așa merg lucrurile. La tine cum 

va fi? Ziua în care Mâine s-a căsătorit cu un soț necunoscut? 

– Poimâine, tu mereu ai fost rebelă. Și uite unde te-a adus asta! Există niște reguli 

în regat și știi foarte bine că trebuie să le respectăm. 

(Adina Rosetti, Cronicile domnișoarei Poimâine - Vremea  vrăjitoarei niciodată) 

 

 

 

1.  Subliniază, folosind culori diferite, secvențele narative, descriptive și dialogate din 

textul dat. 

2.  Formulează o idee principală și o idee secundară care se pot desprinde din textul dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Imaginează-ți că doar tu auzi conversația personajelor din fragmentul subliniat din 

textul de mai sus și trebuie să o transmiți celorlalți colegi. Reformulează mesajul textului 

(în două minute), redând informațiile cele mai importante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

      .................................................................................................................................... 
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4.  Citește ultima replică, astfel încât să redai, pe rând, regretul și enervarea. 

5.  În care dintre cele două personaje, din textul dat, te regăsești? Motivează-ți alegerea, 

în 30 – 50 de cuvinte. 

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

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

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

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

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

 

 

 

A fost un om călător. Trecea pe un drum și tot la fel a auzit țipând așa un glas 

sălbatec. S-a uitat în toate părțile, nu vedea până când și-a dat seama: căzuse un pietroi 

din munte peste un șarpe adormit și el nu mai putea să iasă. A luat un par, a dat pietroiul 

la o parte și a scos șarpele de sub pietroi și când l-a scos s-a și agățat șarpele, s-a suit în 

spinarea omului și i-a spus: 

–  Gătește-te, omule, că nu mai pot de foame; eu vreau să te mănânc. 

–  Cum să mă mânânci? Așa ne-a fost înțelesul? 

–  Nu știu eu înțelesurile alea; mie mi-e foame, eu vreau să mănânc ceva acum. 

–  Nu se poate. 

–  Ba se poate.  

–  Să mergem la judecată. 

L-a mai slăbit oleacă, dar ședea tot în spinare la om.(...) 

Mergând pe drum, s-au întâlnit cu o vulpe și au cerut să le facă vulpea dreptate. (...) 

(*** , Vulpea și șarpele) 

 

1. Încercuiește litera A (dacă apreciezi că afirmația este adevărată) sau F (dacă apreciezi 

că afirmația este falsă). 

a) În enunțul: Gătește-te, omule, că nu mai pot de foame; eu vreau să te 

mănânc, există trei propoziții.                                                                                A / F 

a) În enunțul: L-a mai slăbit oleacă, dar ședea tot în spinare la om, cuvântul  

subliniat este o conjuncție coordonatoare adversativă.                                         A / F 

2.  Încercuiește răspunsul corect. 

  În structura s-au întâlnit cu o vulpe și au cerut să le facă vulpea dreptate...  

conjuncția coordonatoare și marchează: 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 
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a) un raport de coordonare în propoziție; 

b) un raport de coordonare în frază, între două propoziții principale; 

c) un raport de coordonare în frază, între două propoziții subordonate aceleiași 

regente. 

  Virgula din structura când l-a scos s-a și agățat șarpele, s-a suit în spinarea 

omului și i-a spus:...marchează: 

a) separarea unui substantiv în cazul vocativ de restul comunicării; 

b) un raport de coordonare în propoziție prin juxtapunere; 

c) un raport de coordonare în propoziție prin joncțiune. 

3.  Transcrie din text o conjuncție coordonatoare copulativă și o conjuncție coordonatoare 

adversativă. 

 

 

 

4.  Completează tabelul de mai jos cu propozițiile principale respectiv, cele secundare din 

fragmentul subliniat din textul de mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Împarte în propoziții fraza de mai jos; precizează între care dintre propoziții se 

realizează coordonarea prin joncțiune și între care se realizează coordonarea prin 

juxtapunere. 

 A luat un par, a dat pietroiul la o parte și a scos șarpele de sub pietroi. 

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

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

PROPOZIȚII PRINCIPALE Propoziții secundare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Alcătuiește o propoziție în care substantivele vulpea și șarpele să fie termenii unui 

nume predicativ multiplu. 

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

7.  Precizează valoarea morfologică a cuvântului și din structura și-a dat seama. 

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

 

 

 

 

1.   Alcătuiește fraze după schemele de mai jos, continuând enunțurile date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  În interiorul figurilor se află mai multe cuvinte de legătură. Trasează pentru fiecare 

cuvânt câte o săgeată spre categoria potrivită acestuia. 

 

Excelează! 

Călătorul vrea să... 

1 

2 3 
Și 

1 2 3 
Și dar 

Călătorul ridică piatra și... 

1 2 3 
iar dar 

Șarpele iese, dar... 

prepoziție 

conjuncție 

dar     fie     ca 

 

nici     pe     la 

 

de    însă   sau 

după    că    cu 

 

din    dacă    în 

 

 şi     spre   ori 
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3.  Alcătuiește enunțuri în care fiecare conjuncție coordonatoare dată să lege, pe rând, 

două părți de propoziție, respectiv două propoziții de același fel. În căsuțele alăturate 

menționând tipul conjuncțiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Descrie, în 30 – 40 de cuvinte, un peisaj folosind  patru conjuncții coordonatoare 

diferite. Evidențiază fiecare tip de conjuncție coordonatoare printr-o culoare.  

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

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

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

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

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

5.  Scrie un text de 40 – 50 de cuvinte în care să folosești conjuncții coordonatoare 

disjunctive și adversative pentru a-ți exprima opinia față de afirmația: Norocul și-l face 

omul cu mâna lui. 
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.......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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Comunicarea orală. Ascultarea activă. Atitudini în comunicare. 
Norme de punctuație.  Accentul 

Ascultă în linkul indicat textul Bacalaureat de I.L. Caragiale 

https://youtu.be/1ZBQB0N_15M, apoi rezolvă cerințele. 

 

 

 

 

 

Când ies de dimineață din casă; o trăsură din trap mare intră pe strada mea; în 

trăsură, madam Caliopi Georgescu, o bună prietină. O salut respectuos. Cum mă vede, 

oprește trăsura, înfigând cu putere vârful umbreluței în spinarea birjarului. 

– Sărut mâna, madam Georgescu, zic eu, apropiindu-mă. 

– La dumneata veneam! răspunde cucoana emoționată. 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

Exersează 

 

        Amintește-ți! 

Comunicarea este foarte importantă pentru oameni. De fiecare 

dată când se transmit gânduri, idei, stări, emoții etc, este vorba de o 

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

Comunicarea poate fi: 

• ....................................: când se realizează prin intermediul 

unei limbi cunoscute de cei care participă la actul comunicării; 

• ....................................: realizată prin intermediul mimicii, al 

gesturilor, al contactului vizual; 

• ....................................: realizată prin intonație, prin 

intensitatea vocii sau prin ritmul vorbirii. 

Participanții la o situație de comunicare orală pot îndeplini rolurile 

de ............................................. și de ............................................. . 
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– La mine? 

– Da... Te rog să nu mă lași! Să nu mă lași! Trebuie să-mi faci un mare serviciu 

amical... La nevoie se arată amiciția: să vedem cât ne ești de prietin! 

– Cu cea mai mare plăcere, madam Georgescu, dacă pot... 

– Poți!... să nu zici că nu poți!... știu că poți!... trebuie să poți! 

– În sfârșit, ce e? de ce e vorba? 

– Dumneata cunoști pe... Știu că-l cunoști! (…)  Popescu, profesorul de filosofie. 

– Suntem cunoscuți, ce e drept; dar chiar așa buni prietini, nu pot să zic.(…) 

– Ei! trebuie numaidecât să te sui în birje cu mine, să mergem la el, să-i vorbești 

pentru Ovidiu. 

Cititorul trebuie să știe că madam Caliopi Georgescu are trei copii — Virgiliu, 

Horațiu și Ovidiu Georgescu. Virgiliu este în anul al treilea la Facultatea de drept, Horațiu 

în al doilea, și Ovidiu vrea să intre în anul întâi, la aceeași facultate. Ovidiu trece acuma 

examenul sumar de șapte clase liceale, și, cu toată bravura lui, pe cât spune cocoana 

Caliopi, după ce a biruit toate obiectele, s-a-nțepenit la Morală.(…) 

– N-ar fi fost mai bine, madam Georgescu — zic eu — să fi mers d. Georgescu în 

persoană la profesor?... Știți..., d. Georgescu, om cu greutate... ca tată, altfel... Eu... de... 

străin... 

– Aș! ți-ai găsit! Georgescu! nu-l știi pe Georgescu ce indiferent e cu copiii? Dacă ar 

fi fost după Georgescu, nici Virgiliu, nici Horațiu n-ar fi fost în facultate... Despre partea lui 

Georgescu, rămâneau băieții fără bacaloriat!... Suie-te, te rog!(…) 

Lovește la stânga, lovește la dreapta, apoi iar la dreapta, apoi la stânga; în fine, 

înfige iar vârful în spinarea birjarului, care oprește. 

– Uite – zice madam Georgescu – căsuțele ale galbene de lângă băcănie; intri în 

curte, casele din fund, la dreapta... Acolo șade... Eu te aștept aici.(…) 

 După-amiazi, primesc de la madam Georgescu o scrisorică, prin care mă anunță 

că Ovidiu a obținut nota dorită și mă roagă să iau prânzul deseară la dumnealor. Se-

nțelege că n-am lipsit a profita de grațioasa invitațiune. 

A fost o masă splendidă. S-a băut șampanie în sănătatea lui Ovidiu Georgescu, 

urându-i-se o strălucita carieră. Cocoana Caliopi, în culmea fericirei, a sărutat cu toată 

căldura pe iubitul ei prâslea, cu examenul căruia s-a încheiat deocamdată palpitațiile ei 

de mamă. 

– Uf! mi-a zis norocita matronă română, oferindu-mi un pahar de șampanie; am 

scăpat! Am dat și bacaloriatul ăsta! 

(I.L. Caragiale, Bacalaureat) 

 

 

1.  Încercuiește A, dacă consideri că enunțul este adevărat și F, dacă consideri că 

enunțul este fals. 

  Elevul din schița Bacalaureat trebuie să dea examen din retorică.              A / F  

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

21 



  Doamna Caliopi Georgescu dorește ca fiul ei, Ovidiu, să urmeze facultatea de 

drept.                                                                                                                            A / F 

2.  Încercuiește răspunsul corect. 

  Doamna Caliopi Georgescu avea: 

a) trei fii;            b) doi fii;          c) un fiu. 

  Pe fiul cel mic îl chema: 

a) Horațiu;        b) Virgiliu;        c) Ovidiu. 

  Domnul Georgescu se arată față de fiii lui: 

a) indiferent;     b) interesat;     c) sever. 

3.  Realizați o caracterizare orală, în două minute, doamnei Caliopi Georgescu insistând 

asupra diferenței dintre aparență și esență. 

4.  Comparați, în 50 – 60 de cuvinte, moravurile personajelor din schița „Bacalaureat” cu 

alte personaje cunoscute din opera lui I. L. Caragiale. 

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

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

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

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

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

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

5.  Realizați o dezbatere despre moravurile societății, așa cum sunt reflectate în opera lui 

I. L. Caragiale și comparați-le cu cele ale României contemporane. 

 

 

 

 

                              Amintește-ți! 
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Semnul de punctuație Exemplu Marchează… 

Punctul (.) Alin merge în vacanță la mare. 
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Semnul întrebării (?) Cine a câștigat concursul? 

Semnul exclamării (!) Ce frumos! 

Hai, te rog, mai repede! 

Nu mai vorbiți! 

Punctele de suspensie (…) Credeam că… 

Dar nu vine… Singuratic 

 În zadar suspin și sufăr  

(M. Eminescu) 

Ghilimelele („ ”) Am studiat fabula „Câinele 

și cățelulˮ de Grigore 

Alexandrescu 

Linia de pauză ( - ) Colega mea – despre care 

ți-am povestit – vine la noi. 

Vin imediat – răspunse 

copilul. 

Punctul și virgula (;) Băiatul acesta este 

campion; în plus este foarte 

modest. 

Virgula (,) Am cumpărat de la piață 

roșii, ceapă, vinete și mere. 

Vai, ce păcat! 

Maria, vino repede! 

Fratele meu, Ionel a plecat 

în străinătate. 

Două puncte (:) Au reușit toți: Ion, Andrei, 

Dan și Marius. 

Tatăl a întrebat mirat: 

– Cine vine la noi? 

1.  Explică rolul semnelor de punctuație din primele patru replici din fragmentul următor. 

ȘTEFAN: Mario, Mario, ce bolnav? Ce picior? Uită-te la mine… Așa privește un om 

bolnav? Și nu merg bine? (Face câțiva pași, apăsând mai adânc pe piciorul drept.) Ieri 

nu-mi zâmbiși când încălecai pe Voitiș? 

DOAMNA MARIA: Da… Păreai un arhanghel! 

ȘTEFAN: Ei… 

DOAMNA MARIA: Rămâi, stăpâne! Îngrijești de Moldova îngrijind de sănătatea ta… 

ȘTEFAN: Pocuția… 
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DOAMNA MARIA: Iarnă… Viscole… 

ȘTEFAN: Ah! Pocuția! 

DOAMNA MARIA: Să înceapă primăvara… 

ȘTEFAN: Iarnă e aici (arată părul), și niciodată primăvara nu va mai sosi. Iarna, 

călăreți moldoveni străbat codrii, s-amestecă cu viforul și cad asupra cetăților și 

turnurile lor se năruie. Viforul are ochi! Și pe când ai nostri deschid pârtii prin nămeți, 

leșii se cocoloșesc la Halici, la Lew, care pe unde apucă. 

(Barbu Ștefănescu Delavrancea, Apus de soare) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  La nivelul textului de mai sus se regăsesc frecvent punctele de suspensie. Explică într-

un enunț, necesitatea acestora în textul respectiv. 

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

3.  Alcătuiește câte două enunțuri în care formele verbale subliniate în text, accentuate 

diferit, să se afle la timpul prezent al modului indicativ, respectiv timpul perfect simplu. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Pune accentul diferit în cuvântul croi pentru a obține un cuvânt monosilabic și unul 

plurisilabic. 

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

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

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

      .................................................................................................................................. 
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5.  Alcătuiește enunțuri în care să utilizezi următoarele cuvinte accentuate diferit: acele, 

torturi, companie, director, colonie. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Încercuiește litera A (dacă apreciezi că afirmația este adevărată) sau litera F (dacă 

apreciezi că afirmația este falsă). 

  În limba română, accentul nu are o poziție fixă.                                                   A / F  

  În cuvintele antic/antic, trafic/trafic, precaut/precaut ambele modalități de 

accentuare sunt considerate corecte                          A / F 

  În structura: Viforul are ochi! semnul exclamării marchează sfârșitul unui enunț 

enunțiativ.                                                                                                                   A / F 

7.  Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria: 

a) caracter, butelie, taxi; 

b) colibri, arșiță, confort; 

c) trafic, radar, mafie. 
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1.   ........................................................................................................................................ 

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

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

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

3.   ........................................................................................................................................ 

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

4.   ........................................................................................................................................ 

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

5.   ........................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 
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1.  Din textul de mai jos au dispărut semnele de punctuație și de ortografie. Completați-le. 

Cu pasul maiestuos taurul sandreptat către fiii lui Zeus Ajuns în fața lor sa 

plecat de genunchi Mai ales către Minos. 

O e adevărat au glăsuit bătrânii cei neîncrezătoi în vorbele lui Minos. Europa fii 

slăvită ai fost soața lui zeus și iai născut feciorii Pe unul dintre ei țil facem rege. Pe 

Minos  Tu ce spui  

     (Alexandru Mitru, Taurul lui Poseidon iese din mare  din volumul  „Legendele 

Olimpului”) 

2.  Marchează silaba accentuată din cuvintele de mai jos: 

 

 

 

 

 

3.  Pune acentul în cuvintele scrise italic (cursiv). Indică sensul cuvintelor. 

a) Voia să vină și el în excursie. ................................................................................... 

b) Păsările au migrat spre alte zări. ............................................................................. 

c) Împărăteasa era o ființă haină. ................................................................................ 

d) Am făcut copii legalizate ale certificatelor de naștere. ............................................ 

4. Scrie un dialog, din șase – șapte replici, între doi prieteni, în care să folosești 

următoarele semne de punctuație: linia de dialog, virgula, semnul exclamării, semnul 

întrebării, două puncte și punctul. 

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

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

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

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

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

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

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

5.  Compune un text amuzant în care să utilizezi cuvintele copii, croi, dușman, director, 

sever, veselă. Subliniază silaba accentuată a fiecăruia dintre aceste cuvinte. 
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Excelează! 

  fenomen 

  debut 

  duminică 

  matur 

  verigă 

  sever 

  regizor 

  calcar 

  crater 

  halteră 

  simbol 

  aripă 
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Textul epic. Narativul literar.  
Derivarea și compunerea 

Mâine se deschid şcolile. Nu cred să fi aşteptat cineva ziua asta ca mine. Noaptea, 

care trebuie să-i facă loc pe pământ, rămâne albă. Nu pot să închid ochii. Un frământ, 

o nerăbdare ciudată îmi fură somnul. Când zorile surâd la ferestre, sar din așternut 
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Exersează 

 

        Amintește-ți! 

•  Textele epice sunt operele în care autorul se exprimă în mod 

........................ , prin intermediul .......................... , ................................ și 

……………………….... . 

•  Naratorul este de ........................ tipuri, ...................... și 

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

•  Momentele subiectului sunt: ........................................................................... 

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

•  În textul narativ sunt prezenți indici ............................ și 

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

•  Derivarea este mijlocul de........................ a ..................... prin care se 

formează cuvinte ..................... cu ajutorul ............................. și 

................................… . 

•  Sufixele sunt sunete sau grupuri de sunete adăugate la 

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

•  Prefixele sunt sunete sau grupuri de sunete adăugate 

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

•  Compunerea este mijlocul ……….......…………… a vocabularului prin care 

se formează ……...........………….. , alăturând doi sau mai mulți termeni 

diferiți. 
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şi primul meu gând e să aflu cât e ceasul. Pendula, draga mea prietenă, mi l-a ghicit. Bate 

patru lovituri sonore, prelungi, care răsună prin toată fiinţa mea. Peste o oră plec cu tata la 

Craiova. Toţi ai casei s-au trezit. În sufragerie, ceaiul mă aşteaptă fierbinte, îl sorb în 

grabă. Mama, care îmi pregăteşte de trei zile bagajele, tot mai găseşte câte ceva de pus. 

E îngrijorată şi tristă, de parcă m-aş duce la război, îmi dă mereu sfaturi cum să mă 

păzesc de răceală, de colegi răi şi de altele. Vine şi tata. Mama îi spune:  

– Stroe, trebuie neapărat să vorbeşti cu directorul să-l supravegheze îndeaproape. 

Tata încuviinţează tăcut. Pare cam plictisit de atâtea stăruinţe, îl cunoaşte pe directorul 

liceului, au fost colegi de facultate. Asta nu-i rău deloc. Cobor în curtea casei. Afară e 

răcoare şi umed. Simt un fior de gheaţă prin şira spinării, încă nu s-a crăpat de ziuă. 

Văzduhul e o umbră deasă care topeşte zările. Dealul din spatele casei arată ca o 

matahală apocaliptică, gata să se năpustească asupra mea. Grivei, dulăul, răsare 

deodată ca din pământ, se gudură şi sare cu picioarele pe mine. Îl cert, dar lui nu-i pasă. 

O zbugheşte prin ogradă, răsfăţat. Alerg după el, fără să-l prind. Latră voios şi-i pare bine 

de joacă. L-aş lua cu mine la oraş, dar nu se poate. E în stare să sfâşie oamenii de acolo, 

sălbaticul, căci nu prea ştie multe. Mă abat pe la grajd. Moş Ioniţă a scos trăsura din 

şopron. Acum înhamă caii şi pufăie tacticos din lulea. 

 – Bună dimineaţa, moşule! 

(Mihail Drumeș, Elevul Dima dintr-a șaptea)   

 

 

 

   I. 

1.  Precizează numele autorului și titlul operei din care este extras fragmentul. 

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

2.  Menționează care sunt personajele textului. 

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

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

3.  Care este modul de expunere predominant în text? 

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

4.  Indică, din textul dat, două structuri care cuprind indici de spațiu și de timp. 
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5.  Formulează două idei principale. 
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             ............................................ 

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

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

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

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

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

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

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

Moș Gheorghe zâmbi numai, biciul șuieră o vorbă de șarpe; caii lungiră trapul, 

scuturând coamele grele, fluturând cozile lungi... 

– Nu mai pot! Mor de sete! răsuflă Olguța, răsturnând în trăsură brațul de sulfină 

smulsă voinicește. 

– Tante Alice! 

– Ce-i, Monica? 

– Mai e mult până acasă? 

– Acuș ajungem! 

Monica parcă ar fi vrut să nu mai coboare niciodată din trăsura fără număr și cu 

sulfină: trăsura vacanței. 

Caii se opriră și, smucind de hamuri, trecură pragul porții la trap. Risipa albă a 

caselor ogrăzii, cu cea din mijloc largă și adâncă și stăpână pe sine, răsări ca o luminoasă 

mănăstire fără turle și călugări în ochii Monicăi. 

Sforâind, caii se opriră la scară... În framătul de viță veche al pridvorului, zorele 

multicolore căscau fraged. 

Moș Gheorghe, mai-marele grajdului, avea locuință la curtea boierească: încăpere 

înaltă, bine văruită, cu pat curat, ferestre cât icoana cea mare a bisericii din sat. Dar moș 

Gheorghe avea și gospodăria lui. Căsuța cea mai la o parte de sat și cea mai apropiată de 

curte. 

În dosul casei, cam pe deal, se întindea livada cu pruni și vișini care coboară 

primăvara din cerul albastru în straie mirositoare; devale se lărgea ogorul în care iese 

grâul  verii ca o înviere din biserică. 

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni) 

 

 

 

1.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

Seria care cuprinde doar cuvinte formate prin derivare este: 
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a) niciodată, numai, bine, românește; 

b) dezobișnuit, pământesc, boierească, recalculat; 

c) mirositoare, primăvara, cerul, număr; 

2.  Explică modul de formare a cuvintelor : mai-marele, mirositoare și luminoasă. 

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

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

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

3.  Cuvântul locuință este format prin: 

a) derivare cu sufix; 

b) derivare cu prefix; 

c) derivare cu sufix și cu prefix (parasintetică). 

4.  Realizează corespondența dintre cele două coloane: 

 

 

 

 

 

1.  .........     2.  .........   3.  .........  4.  .........  5.  ......... 

5.   Alcătuiește câte două cuvinte derivate cu fiecare dintre următoarele sufixe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Alcătuiește câte două cuvinte derivate cu fiecare dintre următoarele prefixe: 

 

 

 

 

1. numai a) derivare cu sufixe 

2. voinicește b) compunere 

3. primăvara c) derivare cu prefixe 

4. revenit 

5. mirositoare 

-et 

-iu 

-os 

-esc 
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ne- 

des- 



 

 

 

 

7.  Formează câte patru cuvinte derivate de la cuvintele de bază: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Transcrie numai cuvintele derivate din listele de mai jos: 

a) pui, verzui, luntraș, băietan,bal, amical, prietenos; 

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

b) tavan, brădet, tinerime, întunecos, reorganizat, căpiță, ardelenesc; 

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

c) împletit, butoiaș, înspăimântător, plăcut, orășenesc, oraș, oricui; 

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

d)  pietrar, dezrădăcinat, înmiresmat, puștan, înnopta, neprietenos, strălucitor; 

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

 

 

 

 

1.  Scrie două cuvinte compuse prin: 

a) alăturare... 
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frumos a organiza 

Excelează! 

31 

în- 

anti- 



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

b) abreviere... 

 

c) subordonare... 

 

2.  Identifică diminutivele din textul de mai jos. Explică rolul afectiv pe care îl au acestea. 

Dar sunt două poze pe care le iubesc. În prima mea poză de copilaș am cinci lunițe 

jumate . Iunie 91. O rochiță cu ciupercuțe și volănașe , șosetuțe albe și o scufie. 

(Text adaptat după Ion Popescu, Limba română.Gramatică și noțiuni de vocabular) 

 

 

 

 

 

 

3.  Prezintă, într-un text de 30 – 50 de cuvinte, două trăsături ale textului narativ literar 

existente la textul A. 

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

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

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

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

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

4.  Formulează două argumente pentru caracterul ficțional al textului B. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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5.  Într-o compunere de 100 – 150 de cuvinte, analizează prezența naratorului în textele 

suport A și B. 
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    În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere: 

 să numești două particularități specifice operelor epice;  

 să ilustrezi, cu exemple corespunzătoare din ambele texte, 

perspectiva narativă; 

 să respecți structura unei compuneri; 

 să te încadrezi în numărul de cuvinte indicat. 
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Textul literar. Textul nonliterar, textul discontinuu. 
Anunțul 

        Amintește-ți! 
 

• Textul literar are caracter .......…………. , fiind rezultatul ………………………. 

unui scriitor. 

• Are scop …………...................... , fiindcă trezește …………............................. 

și …………………………… . 

• Textul nonliterar are caracter ..........……………………............... , deoarece 

reflectă …………………............... . 

• Are scop …………………………………………………………………………….. . 

• Anunțul este un text …………............ de dimensiuni ……….......... care 

prezintă …………………......... . 

Când era copil și mergea cu vaca familiei la păscut, tatăl meu își lua cu el și câte o 

carte, de obicei una de Jules Verne, scriitorul lui preferat. 

Într-o după-amiază de vară, cum stătea întins în iarbă, sprijinit într-un cot și citea, 

vaca i-a mâncat cămașa verde, pe care o aruncase undeva prin apropiere. 

Pentru familia tatii, o cămașă nouă era o cheltuială și părinții lui, bunicii mei, l-au 

certat destul de rău. 

Dar mânia lor de atunci nici nu se putea compara cu dezlănțuirea de furie din altă 

după-amiază de vară, când, întins pe iarbă, în aceeași poziție și la fel de absorbit de 

lectură, tata n-a observat că vaca a ajuns pe calea ferată din apropiere. 

Nici șuieratul disperat al  trenului, nici bufnetul și răgetul de moarte al bietului animal 

n-au reușit să-l trezească din reverie și să-i ridice ochii de pe carte. Abia după ce a 

coborât conductorul din locomotivă și a început să urle și să injure, a văzut și tata 

dezastrul însângerat. 
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Exersează 
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Bunicul, deși îi plăceau cărțile și îi plăcea și să citească, în special romanele lui 

Sadoveanu, s-a înfuriat atât de tare, încât a adunat toate cărțile din casă, le-a pus în 

mijlocul curții și le-a făcut bucăți cu toporul, una câte una, după care le-a aruncat în sobă, 

pe foc.  

La fel de aiurit și de pasionat de cărți am fost și eu în copilărie. 

Am început să scriu și să citesc pe la cinci ani și mintea mea era practic murată în 

povești. 

Nu mai reușeam să fiu atent la nimic altceva, visam toată ziua cu ochii deschiși, 

astfel că părinții erau nevoiți să mă ajute la cele mai simple activități, pe care orice copil le 

poate duce singur la îndeplinire (…) 

Odată cu intrarea la școală am căpătat și dreptul de a mă înscrie la bibliotecă. 

Biblioteca orașului era foarte aproape de cartierul meu, așa că într-o zi m-am dus singur 

să mă înscriu. Îmi amintesc că, mai întâi, cele două bibliotecare nu au vrut să mă înscrie, 

spunându-mi că sunt prea micuț ca să știu să citesc. Am insistat. Convinse și nu prea, 

bibliotecarele mi-au spus că  bine, să mă uit prin rafturi și să-mi aleg o carte. 

După multe căutări nehotărâte, fiindcă îmi făceau cam toate cărțile cu ochiul, m-am 

oprit la un volum foarte gros, cu o copertă neagră, serioasă. 

Bibliotecarele mi-au spus că e o carte prea mare și complicată pentru vârsta mea și 

mi-au poruncit să o pun înapoi în raft. Mi-au recomandat în schimb o cărticică galbenă, 

cartonată, cu o singură poveste în ea și multe desene colorate. Cartea se numea „Bucle 

Aurii și cei trei ursuleți.” (…) În cel mult jumătate de oră, am terminat-o. Așa că m-am 

întors la bibliotecă, cu cărticica în brațe. (…) Le-am spus că am venit să aduc înapoi 

cartea. 

– Nu mai vrei să o citești?, m-au întrebat ele. 

– Am citit-o, le-am spus. 

– De ce minți, cum s-o citești așa de repede?, au sărit ele în sus. 

– Dacă ai citit-o, ia povestește-ne despre ce e vorba. 

Și le-am povestit-o, de la un capăt la altul. 

– Poate doar te-ai uitat la poze, mi-au zis ele.  

Enervate și neîncrezătoare m-au pus să citesc jurământul pionierului cititor (…) 

L-am citit pe silabe, așa cum făceam când citeam cu glas tare, deși când citeam 

singur în capul meu vedeam câte un cuvânt deodată și mergea mult mai repede. Jur pe 

cuvântul meu de pi-o-nier să păs-trez căr-ți-le îm-pru-mu-ta-te, să nu le pierd, să nu le 

rup… și așa mai departe. 

Când am ajuns acasă, le-am povestit părinților întâmplarea, iar ei au fost foarte 

încântați și au povestit-o, la rândul lor , mai departe, și altora. 

Erau foarte mândri de mine și mândria lor m-a făcut să iubesc și mai mult cititul 

cărților, care și acum mi se pare o distracție grozavă. 

  

(Dan Sociu, Cu mintea murată în povești în volumul „Care-i faza cu cititul?”) 
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1.  Completează enunțurile de mai jos referitoare la textul citit.. 

   Am înțeles din text că ……………………………………....……………………………… 

   Am fost surprins deoarece ……………………………………....………………………… 

  Textul mi-a stârnit emoția ……………………………………....………………………….. 

   Mi-ar plăcea să știu mai multe despre ………………………....………………………… 

 2. Numește două emoții, stări sau sentimente care îl animă pe narator în relație cu cititul.  

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

 3.  Găsește varianta corectă de răspuns. 

3.1  Tatălui naratorului îi plăcea să citească: 

a) Jules Verne; 

b) Mark Twain; 

c) Mihail Sadoveanu. 

3.2  Bunicul naratorului, furios pe faptele copilului, a reacționat: 

a) dând foc cărților; 

b) certând copilul; 

c) interzicându-i cititul. 

3.3 Naratorul nu poate să facă cele mai simple activități fără ajutorul părinților 

deoarece: 

a) îi place foarte mult să citească și este un visător; 

b) este un copil răsfățat; 

c) este leneș. 

3.4  Atitudinea bibliotecarelor față de copilul care citise  atât de repede cartea este de: 

a) încredere și speranță; 

b) simpatie și bucurie; 

c) neîncredere și enervare. 

3.5  Sentimentele părinților față de copil sunt: 

a) rușine; 

b) neîncredere; 

c) mândrie. 

 4.  Ce înțeles dai titlului textului? Formulează un răspuns în 30 – 50 de cuvinte. 

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

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

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

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

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

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

5.  Precizează care crezi că este punctul culminant al narațiunii și justifică-ți răspunsul. 

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

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

Anticariatul Târgul Cărții cumpără cărți 

Te întrebi cine cumpără cărți? Ai cărți de vânzare? 

Le cumpărăm noi! 

Sună-ne acum: 07………… 

Trimite-ne email la adresa contact@targulcartii.ro sau completează formularul alăturat cu 

lista titlurilor de cărți pe care vrei să le vinzi și TargulCartii.ro le va cumpăra. 

Singurul principiu pe care se bazează funcționarea unui anticariat este vânzarea de carte 

veche, de la deținătorul original către cei care își doresc respectiva carte care nu se mai 

găsește în librării. Pe acest lucru se bazează și anticariatul Târgul Cărții, a cărui activitate 

principală este cea de achiziție de carte veche, pe care apoi să o punem spre vânzare în 

anticariatul nostru online. 

Biblioteca ta este plină și îți este greu să faci loc cărților noi? Te-ai gândit că o soluție 

poate fi să vinzi o parte din cărțile pe care deja le-ai citit? 

Dacă ți-ai pus problema 

"cine cumpără cărți vechi", 

Anticariatul Târgul Cărții te poate ajuta, 

una din activitățile noastre principale fiind 

achiziția de cărți vechi. 
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Cine cumpără cărți second hand 

Cumpărăm carte second hand pentru anticariatul Târgul Cărții evaluând, de fiecare 

dată, colecțiile de carte veche sau edițiile de carte rară la prețul lor corect. Târgul 

Cărții cumpără cărți second hand în cazul în care clienții noștri doresc lichidarea 

bibliotecii și a colecțiilor de carte veche pe care le dețin. 

Avem o experiență foarte vastă în ceea ce privește evaluarea cărților de anticariat și 

lichidarea stocurilor de cărți vechi, iar faptul că clienții ne devin fideli atunci când vine 

vorba de vânzare de carte veche este cartea noastră de vizită. 

(www.targulcartii.ro) 

 

 

1.  Scrie, în casetele de mai jos, valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din 

următorul enunț „Cumpărăm carte second hand pentru anticariatul Târgul Cărții 

evaluând, de fiecare dată, colecțiile de carte veche sau edițiile de carte rară la prețul 

lor corect” 

     

 

 

 

 

2. Stabilește care este timpul verbal predominant în textul de mai sus, găsește o 

justificare pentru folosirea acestuia. 

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

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

3.  Stabilește tipul următoarelor propoziții: 

  Anticariatul Târgul Cărții cumpără cărți. 

  

  Ai cărți de vânzare? 

 

  Le cumpărăm noi! 

 

4.  Notează cazul substantivelor subliniate din text. 

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

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

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

5. Stabilește funcția sintactică a adjectivelor subliniate din următorul enunț Avem o 

experiență foarte vastă în ceea ce privește evaluarea cărților de anticariat și 

lichidarea stocurilor de cărți vechi, iar faptul că clienții ne devin fideli atunci când 

vine vorba de vânzare de carte veche este cartea noastră de vizită. 

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

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

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

6.  Găsește trei  proverbe sau zicători care să conțină cuvântul carte. 

 

 

 

 

 

 

7.  Alege, încercuind litera corespunzătoare uneia dintre afirmațiile date, varianta cea mai 

potrivită pentru tine. Completează apoi spațiul punctat, motivându-ți alegerea. 

      Anunțul citat mai sus : 

a)   m-a surprins;        deoarece ........................................................................... 

b)   m-a informat;        deoarece .......................................................................... 

c)   m-a convins;        deoarece........................................................................... 

d)   m-a făcut să zâmbesc.  deoarece........................................................................... 

 

 

 

        

1.  Folosind diagrama Venn, compară cele două texte, după tipul lor, scrie în cercurile  

date deosebirile, iar la mijloc asemănările. 
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1. .................................................................................................................................... 

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

3. .................................................................................................................................... 

Excelează! 
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2.  Formulează, în câte o frază, mesajele fiecăruia dintre cele două texte. 

 

 

 

     

 

3. Creează-ți propriul anunț de vânzare a bibliotecii personale. Convinge cititorul că 

aceasta merită cumpărată. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                 .................................          ............................... 
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4.  Caută pe internet diferite anunțuri amuzante, deosebite sau care ți-au trezit interesul. 

Notează două dintre acestea, scriind motivul pentru care le-ai ales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

5.  Lucrează în pereche cu un coleg/ colegă și alcătuiți un portofoliu al textelor nonliterare, 

în care să integrați: 

  articole de ziar; 

  rețete culinare 

  anunțuri; 

  reclame; 

  buletine meteo; 

  texte de lege; 

  texte științifice. 
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Textul epic. Acțiunea, timpul și spațiul. Naratorul.  
Îmbinări de cuvinte. Locuțiuni. Cuvinte compuse 

Todosia se îndrepta spre centrul Cetății de Scaune unde nu mai fusese de multă 

vreme și niciodată de una singură, așa că încerca să-și amintească puținele repere pe 

care le știa. Mai întâi a urmat linia lungă și argintie a tramvaiului, apoi a traversat străzi și 

intersecții aglomerate, și-a făcut loc printre oameni și scaune-oamenii își vedeau de 

treburile lor, scaunele zăceau pur și simplu abandonate pe trotuare.[…] 

A mai făcut câțiva pași în prăvălia devastată. Cioburile împrăștiate pe podea se 

amestecau cu dârele de sânge care se înnegriseră și se uscaseră. Mirosul înțepător de 

pucioasă devenise insuportabil, fata și-a acoperit ochii și a început să tușească. Însă nu-i 

venea să plece, era îngrijorată în privința unchiului Trifon. Ultima dată când fusese acolo, 

în urmă cu nici două săptămâni, îl ajutase pe Trif să toarne din butoaie în sticle sânge 

Căprior proaspăt și Puterea vampirului și să pună etichete de preț. Însă acum casa de 

marcat arăta ca și cum n-ar mai fi fost folosită de multă vreme, se așternuse pe ea praful. 

A ridicat de jos un clondir* încă întreg cu Sânge din cap tăiat de balaur, garantat doi ani, 

sau cel puțin așa scria pe etichetă. Sângele avea un aspect gros, aproape gelatinos, 

precum cel al unui vin vechi. 

Apoi i s-a părut dintr-odată că aude un geamăt slab care venea de undeva din 

apropiere. A rămas pe loc, cu clondirul în mână, gata să-l transforme într-o armă dacă era 

nevoie. După câteva secunde, geamătul s-a repetat, plin de durere și neomenesc: 

– Cine e? a îndrăznit Todosia. Unchiule Trif, tu ești? 

– Todosia, fiică a Bugianei, ajută-mă! Fie-ți milă de mine și nu mă lăsa aici! 

Era un glas stins care în niciun caz nu era a lui Trifon. Fata s-a întors. Chiar în  

spatele ei, doi ochi ca două flăcări albastre, goi și morți, ce păreau să plutească 
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Exersează 

 

        Amintește-ți! 

• Locuțiunile sunt .................................................. cu sens ......................... în 

cadrul cărora termenii componenți își pierd .......................................... , grupul 

funcționând ca .............................. . 

• Locuțiunile au valoarea morfologică a ............................... cu care sunt 

înlocuite. 
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prin aer, fără să aparțină vreunui trup, se holbau la ea. Todosia a scăpat clondirul din 

mână, a bâjbâit după ușa de la stradă a prăvăliei, a deschis-o și, călcând pe cioburile care 

scrâșneau sub tălpile ei, a rupt-o la fugă. 

(Adina Popescu, O istorie secretă a Țării Vampirilor)   

 
*Clondir, clondire, s. n. Vas de sticlă cu gâtul scurt și strâmt, în care se păstrează băuturi. 

 

 

1. Precizează sinonime pentru sensul din text al cuvintelor subliniate a urmat și nu-i 

venea. 

 

 

 

 

2. Numește tipul de narator existent în text și găsește un argument în susținerea 

răspunsului tău. 

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

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

3.  Comentează în 50 – 60 de cuvinte fragmentul: 

Era un glas stins care în niciun caz nu era a lui Trifon. Fata s-a întors. Chiar în 

spatele ei, doi ochi ca două flăcări albastre, goi și morți, ce păreau să plutească 

prin aer, fără să aparțină vreunui trup, se holbau la ea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Menționează două trăsături ale textului epic, identificate în fragmentul de mai sus. 
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a urmat 

nu-i venea 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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5.  Realizează în 50 – 100 de cuvinte rezumatul fragmentului. 
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Probabil cel mai cunoscut personaj din mitologia românească este Făt-Frumos, care 

nu este înfăţişat nici ca intelectual, nici ca războinic. În vechile povestiri, Făt-Frumos 

respectă natura care îl înconjoară. El nu-și face apariția niciodată ca un  distrugător al 

naturii şi nu vânează din plăcere, ci doar pentru a-şi potoli foamea. Paradoxal, Făt-Frumos 

nu este un aventurier, deşi toate întâmplările legate de acesta par o serie de aventuri. El 

intră în Celălalt Tărâm pentru că este forţat să o facă şi e mereu însoţit de un ajutor de 

nădejde: Calul Năzdrăvan. Există numeroase poveşti cu Făt-Frumos, adevărat făcător de 

bine, care, de cele mai multe ori, se aseamănă între ele, chiar dacă numele acestuia se 

mai schimbă. Făt-Frumos mai este cunoscut şi ca Agheran Viteazul, Aleodor Împărat, 

Voinic de Plumb, Voinic-cel-cu-cartea-n-mână-născut, Ioniţă Făt-Frumos, Tuliman, Petru 

Cenuşă şi Piperuş Petru. Cea mai fascinantă parte a poveştilor cu Făt-Frumos este 

drumul pe care acesta trebuie să îl aleagă. Cu părere de rău, afirm că întotdeauna 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................... 
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este vorba de o variantă imposibilă, ilustrată cel mai bine de Sfânta, împreună cu care 

acesta se întâlneşte şi care îi spune cu privire la drumul ce îl are de parcurs: „Dacă o vei 

lua la stânga te vei căi, dacă o vei lua la dreapta iarăşi te vei căi!”. Practic, este o 

reflectare a istoriei poporului român, care a fost nevoit să aleagă întotdeuna între turci şi 

austro-ungari, fiecare dintre variante dovedindu-se la fel de proastă. Este, de fapt, o 

expresie a fatalităţii poporului român. 

(Valentin Trufașu, Cum au schimbat Făt-Frumos și Ileana Cosânzeana mitologia 

românească, în www.adevărul.ro) 

 

 

1.  Sensul expresiei a-și da arama pe față este: 

a) a sta de poveşti; 

b) a-și arăta adevăratul caracter; 

c) a avea sămânţă de vorbă; 

2.  Identifică sinonimul expresiei a depune armele: 

a) a dezarma; 

b) a capitula; 

c) a stoca. 

3.  Identifică în text o locuțiune  și un cuvânt compus. 

 

 

 

4.  Realizați corespondența dintre cele două coloane: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  .........     2.  .........     3.  .........     4.  .........     5.  ......... 

6.  .........     7.  .........     8.  ......... 

1. a-și lua inima în dinți; a). aproape; 

2. la Paștele Cailor; b). a divulga un secret; 

3. a se face luntre și punte; c). a fugi din fața unei situații dificile; 

4. a tăia frunze la câini; d). niciodată 

5. a bate toba; e). a face tot posibilul; 

6. a spăla putina; f). a pierde vremea; 

7. la o aruncătură de băț. g). a îndrăzni; 

h). a lua prin surprindere. 
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5.  Scrie câte un enunț în care cuvântul gând : 

a.  să fie folosit într-o îmbinare liberă de cuvinte; 

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

b.  să intre în alcătuirea unei locuțiuni; 

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

6.  Explicați sensurile cuvântului mână din enunțul: 

Împreună s-au dus la un magazin să cumpere ceva, unul a fost mână spartă, 

celălalt strâns la mână, aşa că aveau nevoie de cineva care să fie mână de fier. 

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

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

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

7.  Scrie trei locuțiuni care să conțină verbul a lua. 
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Excelează! 

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

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

3. .................................................................................................................................. 

1.  Precizează în care dintre momentele subiectului ar putea fi încadrat textul A și de ce. 

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

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

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

2.  Formulează două argumente pentru a încadra textul A în categoria textelor ficționale. 
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3.  Alcătuiește patru locuțiuni care să conțină verbul a face. 

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

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

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

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

4.  Scrie câte două exemple de locuțiuni: 

  substantivale ...  

 

  adjectivale ... 

 

  verbale ... 

 

  adverbiale ... 

 

5.  Într-o compunere de 150 – 200 de cuvinte, scrie o continuare a fragmentului citat din O 

istorie secretă a Țării Vampirilor, în care să surprinzi ce a urmat după fuga Todosiei. 

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

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

    În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 să folosești narațiunea și dialogul, ca moduri de expunere;  

 să păstrezi personajele textului și tipul de narator; 

 să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

 să te încadrezi în numărul de cuvinte indicat. 
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Textul epic – mijloace de caracterizare a personajului. 
Confuzii paronimice. Pleonasmul 

Leiba Zibal, hangiul de la Podeni, stă pe gânduri la o masă subt umbrarul de 

dinaintea dughenii, aşteptând dilijenţa, care trebuia să fi sosit de mult; e o întârziere de 

aproape un ceas. 

Este lungă şi nu prea veselă istoria vieţii lui Zibal; dar aşa cum e prins de friguri, tot 

e o petrecere pentru el să ia pe rând una câte una fazele ei mai însemnate… Precupeţ, 

vânzător de mărunţişuri, samsar, câteodată şi mai rău poate, telal* de straie vechi, apoi 

croitor şi ştergător de pete într-o ulicioară tristă din Ieşi - toate le încercase după 

accidentul care-l făcuse să-şi piarză locul de băiat într-o mare dugheană de vinaţuri. Doi 

hamali coborâseră în beci un boloboc sub privigherea băiatului Zibal. O neînţelegere se ivi 

între dânşii la împărţeala câştigului. Unul din ei luă un crâmpei de lemn ce-l găsi la-

ndemână şi lovi în frunte pe tovarăşul său, care căzu ameţit şi plin de sânge la pământ. 

Băiatul, văzând sălbăticia, dete un ţipăt de alarmă, dar mizerabilul se repezi să iasă din 

ogradă şi, trecând pe lângă băiat, ridică mâna asupră-i... Zibal pică leşinat de spaimă. 

După o zăcere de câteva luni când se întoarse la stăpân, locul lui era ocupat. Atunci 

începu lupta grea pentru viaţă, care se îngreună şi mai tare prin căsătoria cu Sura...  

Răbdarea însă, osteneşte soarta rea. Fratele Surei, hangiu la Podeni, muri, şi hanul 

rămase lui Zibal, care urmă negoţul pe seama lui. 

Aci se află el acuma de cinci ani. Are strânsă o avere bunicică în bani şi vinaţuri  

bune, îngrijite, o marfă care totdeauna face parale. De sărăcie a scăpat Leiba, dar 

sunt toţi bolnavi, şi el şi femeia şi copilul - friguri de baltă. 
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Exersează 

 

          Amintește-ți! 

• Personajul este ................................................................................................... 

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

• Paronimele sunt cuvinte care au formă .............................................  și înțeles 

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

• Pleonasmul este ................................................................................................. 

............................................................................................................................... . 
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Şi oamenii sunt răi şi pricinaşi în Podeni!... Ocări... batjocuri... suduituri... acuzări de 

otrăvire prin vitriol... Dar ameninţările! Ameninţarea este mai grea pentru un suflet ce se 

clatină uşor decât chiar lovitura. Ceea ce munceşte acum pe Leiba mai mult decât 

tremurătura frigurilor este o ameninţare. 

"A! goi** ticălos!" gândeşte el oftând. 

Ticălosul este badea Gheorghe - pe unde o fi! - un om cu care Zibal a avut o 

daraveră foarte neplăcută. 

(I.L. Caragiale, O Făclie de Paște) 

  
*telal, telali, s. m.  Negustor ambulant (de haine vechi) 

**goi.  s.m. (din idiș) creștin; neevreu. 

 

 

 

1.  Precizează sensul expresiei stă pe gânduri. 

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

2.  Ce meserii a avut Leiba Zibal? 

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

3.  Care este partea  de vorbire predominantă în text și ce rol are aceasta? 

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

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

4.  Formulează o explicație pentru folosirea punctelor de suspensie în textul de mai sus. 

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

5.  Folosind metoda cubului, răspunde la următoarele cerințe: 

A. Descrie! 

–  Un personaj al textului; 

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

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

–  Viața lui Leiba Zibal. 

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

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

B. Compară! 

Compară-l pe Leiba Zibal cu un alt personaj dintr-o operă literară citită. 

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

C. Asociază! 

Găsește două însușiri morale ale lui Leiba Zibal. 

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

D. Analizează! 

Comentează fragmentul: Este lungă şi nu prea veselă istoria vieţii lui Zibal; dar aşa 

cum e prins de friguri, tot e o petrecere pentru el să ia pe rând una câte una 

fazele ei mai însemnate. 

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

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

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

E. Aplică! 

Imaginează-ți o continuare a fragmentului. 

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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                                                                       (Ion Popescu, Limba română. Gramatică) 

a) Exista o problemă de ordin familial 

care îl putea împiedica să își realizeze 

visul său de navigator solitar. Maria, 

nevasta lui, originară dintr-un sat de 

munte, nu găsea deloc ideea plecării pe 

mare foarte originală. 

Cu necunoscutul său tact, Dan, care îl 

tratase mereu foarte familiar, s-a dovedit 

și cu acest prilej solidar cu el. 

b) Revin din nou la o afirmație pe care 

am mai spus-o, și anume că, deși cel 

mai principal lucru l-am făcut, nu putem 

vorbi de rezultate mai superioare, 

rodnice și fructuoase, atâta vreme cât în 

celelalte domenii nu avem realizări. 

Trebuie să revedem din nou ceea ce ne-

am propus și să colaborăm împreună 

mai spornic. 
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      Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Nu sunt paronime cuvintele din seria:  

a) vise – visuri; 

b) taxa – tasa; 

c) jantă – geantă. 
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2.  Indică structura care nu este un pleonasm : 

a) antecedente mai vechi; 

b) flagrant delict; 

c) altercaţie verbală. 

      Rezolvă următoarele cerințe: 

3.  Identifică în textul a) paronimele existente. 

 

 

 

 

 

 

4.  Transcrie din textul b) structurile pleonastice.  

 

 

 

 

 

5.  Realizează corespondența între cele două coloane: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  .........     2.  .........     3.  .........     4.  .........     5.  .........       6.  ......... 

7.  .........     8.  ......... 

1. livret; a). hotărât de arbitru, format din arbitri; 

2. libret; b). ucigător, aducător de moarte; 

3. mortar; c). după bunul plac, după judecata proprie; 

4. mortal; d). material folosit pentru legarea elementelor unei construcții; 

5. arbitral; e). textul unei opere muzicale, carnet de economii; 

6. arbitrar; f). însușire bună a unei persoane, a unui lucru; 

7. calitate. g). generozitate; 

8. caritate h). document eliberat persoanelor care au efectuat serviciul 

militar. 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................... 
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6.  Subliniază paronimul utilizat corect: 

  Misterul tablourilor dispărute a fost eludat/ elucidat. 

  E necesar să realizăm o transcriere literală/ literară a fragmentului. 

  Deşi este un elev eminent/ iminent, Cristi a uitat să-şi facă tema. 

7.  Transcrie pleonasmele existente în enunțul: 

Noi am convenit împreună să revenim iar la locul acela, unde ne-am simţit atât de 

bine şi ne-am făcut planuri de viitor. 

 

 

 

 

 

 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

Excelează! 

1.  Formulează două argumente privind caracterul literar al textului A. 

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

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

2.  Comentează în 30 – 50 de cuvinte secvența: 

.. Şi oamenii sunt răi şi pricinaşi în Podeni!... Ocări... batjocuri... suduituri... acuzări 

de otrăvire prin vitriol... Dar ameninţările! Ameninţarea este mai grea pentru un 

suflet ce se clatină uşor decât chiar lovitura. Ceea ce munceşte acum pe Leiba mai 

mult decât tremurătura frigurilor este o ameninţare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................... 
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3.  Alcătuiește propoziții cu următoarele perechi de paronime: a enerva/ a inerva,  a 

irupe/ a erupe, glacială/ glaciară, temporar/ temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Explică în ce constă pleonasmul în următoarele îmbinări de cuvinte: 

  a se autocenzura singur = ............................................................................................ 

  lipom de grăsime = ....................................................................................................... 

  anecdota glumeață = .................................................................................................... 

  diurnă de zi = ................................................................................................................ 

  autobiografia mea = ...................................................................................................... 

  protagonist principal = .................................................................................................. 

5.  Într-o compunere de 100 – 150 de cuvinte, caracterizează personajul principal din 

textul A. 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 să folosești narațiunea și dialogul, ca moduri de expunere;  

 să păstrezi personajele textului și tipul de narator; 

 să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

 să te încadrezi în numărul de cuvinte indicat. 



TEST SUMATIV  
Textul epic. Vocabularul 
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• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

La vreo câteva zile după Anul Nou, de bine ce isprăvisem cu sărbătorile, a început 

să ningă. 

Şi ninse zdravăn, cumplit, douăzeci de ceasuri la rând. 

Vântul sufla în rafale, ca la carte, depăşind şi prognoza meteo, care, fiind probabilă, 

le mai încurcă şi ea. Iar viforniţa îşi acceleră viteza de croazieră până la vreo 90 de 

kilometri pe oră, viscolind zăpada, răscolind-o în trâmbe şi vârtejuri, pentru ca, în cele din 

urmă, s-o troienească. 

Dis-de-dimineaţă, când am constatat că ninsoarea încetase, iar vântul îşi mai 

redusese din intensitate, mi-am zis că-i timpul să-mi iau inima în dinţi şi să plec după 

cumpărături: iaurt, lapte, pâine şi cafea. 

Toate bune şi frumoase! Însă uşa locuinţei mele, de pe Calea Moşilor, nu binevoi să 

se lase deschisă. Blocată de-un nămete, pe puţin un metru înălţime, s-a tot încăpăţânat să 

rămână înţepenită. 

Atunci, aşa cum procedez întotdeauna, dând dovadă de iniţiativă, m-am încumetat 

să ies pe fereastră. Numai astfel am reuşit s-ajung afară, pe terasa dinaintea intrării; unde, 

încântat de succes, m-am pomenit îngropat în nea până la brâu. 

Fără să-mi pierd curajul, deşi încă nu se luminase de ziuă, am intrat din nou în casă. 

Tot pe fereastră. Dar mult mai anevoios decât ieşisem, acuma fiind plin de zăpadă. O 

aveam şi-n căciulă, şi-n bocanci, şi-n pieptul şi buzunarele paltonului. În schimb, nu mai 

aveam mănuşile. Le pierdusem pesemne  în muntele de omăt. 

Totuşi, nelăsându-mă înfrânt, mi-am luat lopata din hol, hotărât să-mi croiesc cu 

forţe proprii o pârtie corespunzătoare şi să răzbesc în stradă. Întrucât curtea casei noastre 

este destul de mare şi încăpătoare, iar viforniţa depusese zăpada în gorgane, cât statul 

omului de mari, după vreo jumătate de ceas am izbutit să-mi despic o cărăruie 

acceptabilă. Dar care, din păcate, având în vedere întunericul şi lipsa de vizibilitate, 

nimerise exact în ograda învecinată. 

 

                                           (Vlad Mușatescu, Unchiul Andi – Detectivul și nepoții săi) 
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1. Precizează sinonimele contextuale ale cuvintelor subliniate din text: isprăvisem, 

anevoios, pesemne.                                                                                                6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Găsiți antonimele cuvintelor: curaj, întotdeauna, înfrânt.                                6 puncte 

 

 

 

 

 

3.  Alege varianta corectă de răspuns.                                                                    6 puncte 

  Care este viteza cu care sufla vântul?  

a) 10 km;  

b) 90 km; 

c) nu este precizată. 

  Ce și-a pierdut naratorul? 

a) lopata; 

b) căciula; 

c) mănușile. 

  În ce moment al zilei iese din casă naratorul?  

a) după-amiază; 

b) dimineața; 

c) seara. 

4.  Găsește în textul dat, câte două cuvinte/ sintagme care indică timpul și spațiul acțiunii. 

                                                                                                            6 puncte 

...................................................................................................................................... 
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isprăvisem anevoios pesemne 

(36 de puncte) 

curaj întotdeauna înfrânt 
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............................................................................................................................................. 

5.  Indică tipul de narator din text. Justifică-ți alegerea!                                          6 puncte 

 

 

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

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

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

6.  Menționează două trăsături ale textului narativ existente în fragmentul de mai sus. 

                                                                                                                                   6 puncte 

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

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

7.  Formulează două idei principale/ secundare din textul dat.                               6 puncte 
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....................................................................................................................................... 

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

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

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

(24 de puncte) 

Ursul polar este răspândit în ținutul arctic. Acesta se întâlnește în mediul polar arctic 

și anume în apele Oceanului Arctic, dar și pe uscatul înconjurător. Oimiakon și Verhoiansk 

au un climat polar datorită limitei climatice de iarnă mai joase cu 10 °C decât în Antarctica. 

Temperatura aici este cuprinsă între -20 °C și -40 °C, iar vara ajungând la peste 0 °C. 

Precipitațiile sunt aproximativ de 100 – 300 ml/an. De asemeni, apar cicloni. Vara are loc 

topirea gheții. Ziua durează 5 luni, iar în ultima lună este semiîntuneric. În sud, unde este 

mai uscat, apare solul cu stepă polară (tufe mici, mușchi, licheni, ierburi). Aceasta atrage 

urșii polari. Dar locul preferat de urșii polari este calota glaciară din Oceanul Arctic 

deoarece aici sunt mamifere marine. 

În apa oceanică viața este mai abundentă decât pe continent. Aici urșii polari 

găsesc ușor hrana, care constă în foci. Ei parcurg spre nord sau spre sud distanțe de 

până la 1000 km când calota glaciară începe să se topească, pentru a căuta hrană. 56 
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Supraviețuirea ursului polar este pusă în pericol, după cum au anunțat oamenii de 

știință, de către încălzirea globală. Deja calotele glaciare au început să se topească, 

gheața este mai puțină cu aproape 50% decât acum 60 de ani. Ursul polar este un animal 

protejat prin lege în țări precum Norvegia, Canada și Danemarca, care au interzis vânarea 

acestora din anul 1960. 
(www.wikipedia.ro) 

 

1.  Formulează enunțuri în care să precizezi următoarele aspecte în legătură cu textul 

dat. 

                                                                                                                                  4 puncte 

  locul preferat al urșilor polari; 

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

  locul unde apare solul cu stepă polară. 

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

2.  Alcătuiți familia lexicală a cuvântului gheață. (4 termeni)                                  4 puncte 

 

 

 

 

 

 

3.  Alcătuiți propoziții cu omonimele cuvintelor sol și vara din text. :             4 puncte 

 

 

 

4.  Formați propoziții în care să folosiți corect sensurile paronimelor glacial/ glaciar.  

                                                                                                                                   4 puncte 

 

 

 

 

 

5.  Alcătuiți câmpul semantic al cuvântului iarnă. (4 termeni)                                 4 puncte 

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

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

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

................................................................................................................................ 
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6.  Identificați în textul de mai sus câte un cuvânt format prin compunere și prin derivare. 

                                                                                                                                   4 puncte 
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(16 de puncte) 

Redactează un text de 100 – 150 de cuvinte în care să prezinți caracterul epic al 

textului A. 

 

 

 

 

 

 

În elaborare, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 să precizezi două trăsături ale textului epic; 

  să ilustrezi aceste trăsături  cu exemple relevante din text; 

  să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

  să respecți numărul de cuvinte indicat.      
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Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

  unitatea compoziției – 2 p; 

  coerența textului – 2 p; 

  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

  ortografia – 3 p; 

  punctuația – 3 p, 

  așezarea corectă în pagină – 1 p 

  lizibilitatea – 1 p 



Textul dramatic – arta spectacolului.  
Structura textului dramatic. Verbul – actualizare 

ACTUL II 

SCENA II 

Corina, Ștefan, Madame Vintilă 

CORINA (intră râzând, cu paleta în mână): Campionul! L-am bătut pe campion. L-am 

bătut pe profesor. 

ȘTEFAN (intră de asemeni cu paleta în mână): Felicitările mele. Ești o elevă harnică și 

sunt un profesor bătut. Ai niște razante de neapărat. 

MADAME VINTILĂ (intrând și ea tot prin dreapta, către Ștefan): Hai să joci cu mine, 

acuma. (Către Corina, cu oarecare bruschețe): Vrei să-mi dai paleta? (După ce-i ia  

paleta din mână, către Ștefan): Vii? 

ȘTEFAN: Nu. Fac o pauză. Pentru moment sunt obosit. 

MADAME VINTILĂ: A! Înțeleg. Am uitat să-i cer consimțământul. (Către Corina): Îl 
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Exersează 

 

        Amintește-ți! 

•  Textul dramatic este textul literar organizat în ..................... și ................, 

scris sub formă de .................. sau de ................ destinat ............................... , 

în care personajele evoluează într-un cadru susținut prin decor și lumini, 

impunând limite în ceea ce privește timpul și spațiul, iar intervenția autorului 

se realizează în ............................................... . 

•  Verbul este partea de ........................... care exprimă ................................. , 

................................................. , sau ............................................................ .  

•  Verbele sunt (după înțeles) ................................................... și ...................... 

.................................................. . 
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lași să joace cu mine? 

ȘTEFAN (sec și fără chef de glumă): Nu înțeleg întrebarea. 

MADAME VINTILĂ: Nu-i nimic, ea înțelege. (Către Corina): Spune, îl lași? 

ȘTEFAN: Doamnă Vintilă, e o glumă proastă. Renunță. 

CORINA: Dar nu e deloc o glumă, Ștefan. (Către Madame Vintilă): Îl las. 

MADAME VINTILĂ: Mulțumesc. Cât ești de generoasă! Să știi că n-am să abuzez. Peste 

un sfert de oră ți-l dau înapoi. 

CORINA: Ești modestă și meriți o recompensă. Uite, ți-l las ... trei sferturi de oră. 

MADAME VINTILĂ: Ce imprudență! Nu ți-e frică? 

CORINA: Ba da. Tremur. Cred că se vede. 

MADAME VINTILĂ (tăioasă, de astă dată fără ironie): Se vede mai mult decât îți 

imaginezi. (Mai încet, numai către ea, destul de răspicat totuși, pentru ca să audă toată 

lumea): Se vede foarte clar. Totul. 

  

ȘTEFAN (sincer plictisit): Dar terminați odată, pentru Dumnezeu! Sunteți insuportabile 

dumneavoastră când aveți humor. 

MADAME VINTILĂ (îl ia de braț, cochetă): În schimb, dumneata ești răpitor când te 

superi. (calină*): Hai să jucăm. 

ȘTEFAN: Nu joc. Ți-am spus că nu joc. Sunt obosit. Mai târziu. 

(Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanța) 

  

 

*calin, căruia îi place să se alinte. 

 

 

 

1.  Precizează numele autorului și titlul piesei din care este extras fragmentul. 

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

2.  Realizează corespondența pentru a stabili statutul personajelor, așa cum se desprinde 

din text. 

Corina .........                                                              a. o doamnă modestă 

Ștefan .........                                                              b. o elevă harnică 

Madame Vintilă ............                                        c. un profesor bătut 

3.  Indică  modul de expunere predominant în text. 

…………………………………………………………………….........………...………. 
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4.  Completează enunțurile de mai jos cu informații adecvate, referitoare la textul suport: 

Fragmentul este decupat din scena ……....... aparținând actului …........ . 

5.  Transcrie două indicații scenice sau regizorale și arată rolul acestora. 

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

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

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

 

 

Unul dintre proiectele câștigătoare la concursul COMEDIA ȚINE LA TINERI, ediția a 

VI-a, 2015, „Jocul de-a vacanța”, în această nouă interpretare scenică a lui Dragoș 

Alexandru Mușoiu, se dorește mai mult decât o poveste de iubire, așa cum a fost ea pusă 

în scenă până acum. „Pentru mine „Jocul de-a vacanța” nu este doar o poveste de iubire, 

nici o autobiografie camuflată a lui Mihail Sebastian”, explică regizorul. „Este o propunere 

curajoasă de experiment social, care vizează eliberarea de orice convenție socială prin 

înlocuirea unui joc vechi, cunoscut, bine implementat, cu unul nou, al non-convenției. Un 

experiment care eșuează, dar care devine valid tocmai prin acest eșec.” 

 „Jocul de-a vacanța” este primul text dramatic scris de Mihail Sebastian, în 1939. 

Povestea Corinei și a lui Ștefan Valeriu s-a născut dintr-o glumă, așa cum povestește 

actrița Leni Caler în jurnalul ei. Mihail, îndrăgostit de frumoasa actriță Leni Caler, intră intr-

o zi într-un joc, din care se naște această capodoperă a dramaturgiei românești. 

„Într-o seară – cât de bine îmi amintesc acea seară! – ne-am întâlnit, ca de obicei, 

după spectacol la bodega <Mircea>, bodegă frecventată mai ales de actori, pentru că era 

una dintre puținele deschise până noaptea târziu. În acea seară, remarcile lui, ironia ușor 

disprețuitoare cu care vorbea despre piese, despre teatru, m-au înfuriat mai mult decât 

oricând și, neputându-mă stăpâni, l-am înfruntat, l-am provocat: 

– Dar este chiar atât de simplu să scrii piese, dacă a scrie teatru este, după părerea 

ta, treaba cea mai ușoară, apucă-te să scrii și tu una, să vedem dacă reușești, dacă ești în 

stare! 

La care el mi-a răspuns prompt: 

– Pariezi cu mine că în mai puțin de o lună îți aduc o piesă? O piesă în trei acte 

gata? 

– Să te văd, i-am răspuns, dar nu cred. 

– Pariezi cu mine? 

– Sigur că pariez. 

Ne-am despărțit. Eu, mulțumită și convinsă că Sebastian va pierde pariul. El, 

zâmbind ironic – cât mă înfuria acest zâmbet al lui! -, mi-a repetat la plecare: „Într-o lună îți 

aduc piesa”. 

O bucată de vreme n-am mai auzit nimic despre el. Preocupată cum eram cu teatrul, 

cu repetițiile, cu viața mea plină, bogată de-atunci, am și uitat de pariul făcut cu Sebastian. 

De altfel, luasem toată povestea cu piesa, cu pariul, drept o glumă copilărească. După 

O lună de zile, mă cheamă Mihai la telefon și-mi spune: „Ai pierdut pariul. Piesa 
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mea este gata, când vin să ți-o citesc?” 

Continuam să cred că glumește, că vrea să mă necăjească. Mă întrebam: Cum 

putea cineva care n-a scris niciodată piese de teatru să scrie într-o lună o piesă? A doua 

zi însă, spre uimirea mea, îl văd venind cu manuscrisul la subțioară. Eu tot credeam într-o 

farsă. Mihai a pus manuscrisul pe masă, privindu-mă cu un ușor zâmbet, și a început să 

citească. Lectura piesei m-a entuziasmat, m-a cucerit, începând chiar de la titlu: „Jocul de-

a vacanța”. Era în titlul ăsta și fericire, și nostalgie.” Așa scria actrița Leni Caler, 

amintindu-și acele zile din alt secol, în care Mihail Sebastian i-a dăruit minunatul rol al 

Corinei. 

În acest început de 2016, Teatrul de Comedie propune varianta lui Dragoș 

Alexandru Mușoiu, cu o scenografie semnată de Adeline Andreea Bădescu. Distribuția 

este alcătuită din: Florentina Năstase, Alexandru Bogdan, Florin Dobrovici, Smaranda 

Caragea, Dan Baltag, Vladimir Purdel, Ana Bianca Popescu. 

 („Jocul de-a vacanța”, de la poveste de dragoste la experiment social în „Ziarul 

Metropolis” > https://www.ziarulmetropolis.ro/jocul-de-a-vacanta-de-la-poveste-de-

dragoste-la-experiment-social/) 

 

 

1.  Alegeți, din exemplele de mai jos, caracteristicile morfologice și categoriile gramaticale 

care se potrivesc verbului: 

a) parte de vorbire flexibilă / neflexibilă; 

b) exprimă: nume de obiecte, acțiunea, însușirea unui obiect, starea, existența, 

numărul obiectelor; 

c) se declină, se conjugă, nu-și modifică forma; 

d) are drept categorii gramaticale: genul, numărul, cazul, modul și timpul. 

 2.  Completați enunțurile date cu informațiile corespunzătoare verbului. 

a) Verbele care au înțeles de sine stătător se numesc ……..……………….. . Ele 

îndeplinesc singure, dacă sunt la un mod  …….....………………… funcția 

sintactică de …………………………........ . 

b) Verbele care nu au înțeles de sine stătător se numesc …...…………………... . 

Ele se impart în două categorii: …….........………………….. și 

………………….........……….. . 

c) Verbele ………………………. leagă numele predicative de subiect. Dacă sunt la 

un mod ……………………………....... , împreună cu un nume predicativ,  

îndeplinesc funcția sintactică de ……………………………………. . 

d) Verbele …………………….. ajută la formarea modurilor și timpurilor compuse. 

Acestea sunt: …………….. , …………………… , …………………….. . 62 



3. Formați verbe, prin derivare, pornind de la cuvintele date: rădăcină, nor. 

 

 

 

4. Identificați valorile verbelor subliniate  (predicativă, copulativă, auxiliară) din enunțul 

preluat din textul dat: „Ai pierdut pariul. Piesa mea este gata, când vin să ți-o citesc?” 

ai  ― …………………………………………………. 

este  ― ………………………………………………. 

vin  ― ……………………………………………….. 

5.  Precizează modul și timpul verbelor subliniate pe text: 

 

 

 

  

     

 

 

    

 

 

    

 

 

 6. Alcătuiește două enunțuri în care verbul ,,a voi” să aibă valoare predicativă și auxiliară. 

  valoare predicativă: ………………………………………………………………….......... 

  valoare auxiliară: ………………………………………………………………………....... 

7. Transcrie, din fragmentul dat, predicatele și precizează felul lor, arătând prin ce sunt 

exprimate.  

„Este o propunere curajoasă de experiment social, care vizează eliberarea de 

orice convenție socială prin înlocuirea unui joc vechi, cunoscut, bine 

implementat, cu unul nou, al non-convenției. Un experiment care eșuează, dar 

care devine valid tocmai  prin acest eșec.” 

……………………………………………………………………………...…………….. 
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Verb Mod Timp 

se dorește 

s-a născut 

vorbea 

să scrii 

va pierde 

apucă-te 

luasem 
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............................................................................................................................................. 

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

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

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

 

 

 

 

1.  Alcătuiește enunțuri care să valorifice textul B, în care verbele date să fie folosite 

conform indicațiilor din paranteză: 

a)  a întreba (modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfectul, persoana I, număr singular) 

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

b)  a scrie (mod condiţional-optativ, perfect, persoana a II – a, număr plural)  

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

c)  a vorbi (mod indicativ, timp perfect simplu, persoana I, număr singular)  

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

d)  a fi (mod imperativ, persoana a II – a, număr singular, formă negativă)  

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

e)  a dori (mod conjunctiv, timp prezent, persoana I, număr singular) 

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

2.  Alcătuiește două enunțuri în care să ai câte un predicat nominal exprimat prin : 

a) nume predicativ exprimat prin adjectiv propriu-zis, grad superlativ absolut:  

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

b) nume predicativ exprimat prin pronume personal, persoana a II-a, număr singular, 

caz acuzativ: 

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

3.  Compune o ,,rețetă a unei vacanțe reușite” de 20 – 30 de cuvinte, folosind doar verbe 

la modul imperativ 
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Excelează! 



4.  Descrie, în 20 – 30 de cuvinte, un răsărit de soare dintr-o vacanță, folosind verbele 

doar la modul indicativ. 

 

 

 

 

5.  Redactează un text de 100 – 150 de cuvinte în care să îi explici unui prieten/unei 

prietene din clasa a VI-a trăsăturile textului dramatic, valorificând textul dat, extras din 

Jocul de-a vacanța de Mihail Sebastian.  
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................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

  În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere: 

 să respecți structura specifică unui astfel de tip de text; 

 să îți susții punctul de vedere cu cel puțin două exemple din text; 

 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 

 să te încadrezi în limita de spațiu. 
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Textul dramatic. Autor. Personaj dramatic. 
Formele nepersonale ale verbului. Utilizări sintactice 

     Scena II 

PEPELEA, BABA RADA (ea stă pe pragul uşii, sprijinită pe o cârjă, îi gârbovită şi 

zdrenţuroasă, cu plete albe) 

BABA RADA (auzindu-l, în parte): Auzi puşchiul, pe unde-i bat gândurile... chelului îi 

trebuie chitie de mărgăritar. (Tare.) Pepeleo... 

PEPELEA: E!... Iaca şi Baba Rada... vino colea, mătuşică, am să-ţi spun un vis d-ale 

poznaşe. 

BABA RADA: Nu pot, dragul mătuşei; că-s oloagă de-o cârjă. 

PEPELEA: Oloagă de-o cârjă?... 

BABA RADA: De-abia-mi port tinereţile, cu ajutorul cârjelor... şi mi s-a frânt una  
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Exersează 

 

        Amintește-ți! 
 

• Textul dramatic se caracterizează prin faptul că autorul se exprimă în mod 

……..…...…, prin intermediul ....................………….., care sunt antrenate în 

derularea unor evenimente, într-un anumit ……….........….................. și 

…………................, fiind destinat reprezentării ……...………………………… . 

• Autorul intervine doar prin …………………………………………………........ . 

• Personajele  textului dramatic comunică prin intermediul 

……………………………… și a ……………..….……………………………… . 

• Modalitățile de caracterizare a personajului în textul dramatic sunt 

………...………. și …………………………………………………………………. . 

• Modurile nepersonale ale verbului sunt: ……………………………................. 

și …............................................ . 
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astă-noapte.  

PEPELEA: Se vede că încălecaseşi pe ea, ca să mergi la nunta lui Statu-Palmă.  

BABA RADA: Ba am alungat o pisică neagră care se băgase pe coş la oala  

cu smântână.  

PEPELEA: O fi fost duhul necurat?  

BABA RADA: Ucigă-l toaca!... Când am lovit-o cu cârja, a scos foc pe ochi; şi cârja s-a 

făcut numai ţănduri în mâna mea... bunătate de cârjă... mi-o dedese chiar Strâmbă-

Lemne, acu o sută de ani.  

PEPELEA: Strâmbă-Lemne?... Alei!... dar de când eşti pe lume, mătuşică?...  

BABA RADA: Eu?... Ascultă: 

ARIE 

I 

Eu sunt de când în astă lume 

Românul încă n-avea nume; 

De când Carpaţii cei măreţi 

Erau ca nişte bureţi; 

De când lupii la noi 

Erau păstori de oi 

Şi urşii cu cimpoi 

Mânau cirezi de boi.  

II 

Eu sunt de când pe mândrul soare 

Nu erau pete arzătoare; 

De când un purice uşor 

Purta potcoavă la picior, 

Potcoavă grea de fier 

Cu care sărea-n cer, 

Ş-apoi din cer venea 

Şi barba mi-o ciupea.  

Pe atunci eram tânără, frumoasă... eram zână... dar m-a scos din minte Făt-Frumos... şi 

mi-am pierdut darul. 

PEPELEA: În adevăr, că eşti cam schimbată la faţă. 

BABA RADA: He! He!... Vremea vremuieşte, feţele se zbârcesc, bălămalele slăbesc şi în 

locul puricilor sprinteni au ieşit pe lume alte jigănii, care sar din gunoi... şi cu-o săritură 

ajung... sus... sus... sus. 

PEPELEA: Hei!... că nu sunt şi eu o jiganie din soiul lor. 

BABA RADA: Şi ce-ai face, măi băiete?... 

PEPELEA: Aş zbura tocmai lângă fata împăratului. 

BABA RADA: (îl trage de urechi): Ţi-e dragă!... Hai?... 

PEPELEA: Ca ochii din cap. 
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BABA RADA: Dar tu ei?... 

PEPELEA: Şi ea mie, vorba ţiganului. 

BABA RADA: Ei, ştii una?... Pepeleo, hai cu mine în pădure, să-mi durezi o cârjă nouă 

de alun... Şi eu voi culege flori de năvalnic, ca să-ţi fac o scăldătoare de dragoste. 

PEPELEA: Şi crezi că Sânziana m-a îndrăgi, dacă m-oi scălda?... 

BABA RADA: De ce nu?  

PEPELEA: Oare?... Hai la pădure, mătuşică... Hai la pădure... (O ia de braţ şi pleacă în 

fugă.) 

BABA RADA: Încet, încet... vai de mine... parcă te-au umflat rusaliile. 

PEPELEA: M-au umflat... hai... nu pot sta pe loc... mi s-au aprins călcăiele... 

BABA RADA (sare-ntr-un picior): Încet, încet, nebunule, cad, ţine-mă, încet, vai de mine! 

(Ies amândoi şi intră în pădure.) 

 

(Vasile Alecsandri, Sânziana și Pepelea) 

  

  țăndură, țandăra (subst.) - așchie, schijă, sfărâmătură de sticlă 

  năvalnic, ă (adj.) - furtunos, impetuos. 

 

 

 

1.  Precizează numele autorului și titlul piesei din care este extras fragmentul. 

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

2.  Numește personajele textului.  

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

3.  Care este modul de expunere predominant în text? 

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

4.  Indică, din textul dat, câte două structuri care cuprind indici de spațiu și de timp. 

 

 

 

 

5.  Numește câte o trăsătură de caracter prin care se evidențiază personajele textului. 

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

............................................................................................................................................. 
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Deși a devenit foarte cunoscută în ultima vreme, Baba Yaga este o anomalie din 

punct de vedere mitologic! De ce spunem asta? Ei bine, dacă filme precum John Wick sau 

Hellboy i-au readus celebritatea, nimeni nu întelege dacă hidoasa creatură este o figură 

maternă, una malefică sau un anti-erou demn de benzi desenate. Baba Yaga apare de 

obicei în folclorul slav, adică rus, ca bătrâna sau ca un trio de surori bătrâne, slabe, cu 

dinți de fier și nasuri foarte lungi. Dacă ne gândim puțin seamănă foarte mult și cu Nornele 

din mitologia nordică, surorile care țeseau viața muritorilor. 

          Vrăjitoarea trăieste în mlaștini și este un personaj de temut în folclorul rusesc. Însă 

Baba Yaga te poate hali sau te poate ajuta! Ce preferi? […] 

Baba Yaga poate reprezenta și soarta unei persoane. Intrând în coliba ei, trăiesti sau mori 

în funcție de ce spui. Alții cred că baba reprezintă partea întunecată  a înțelepciunii. 

Please come to the Dark Side! Și poate Vasilisa este Lumina! Însă oamenilor le era frică 

de ea și o respectau în vechile tradiții slave.În vechile obiceiuri, babele erau văzute ca 

femei înțelepte. Ele deveneau mamele comunităților și înțelegeau misterele vieții și morții, 

servind drept moaște. Erau și șamani sau vindecătoare. Însă în secolul al XII-lea când 

oamenii au început să creadă în magia venită de la diavol, au început să le fie frică de 

babe și să le urască. De fapt de orice persoană care se refugia dincolo de comunitate. 

Pentru că aveau poțiuni și sfaturi la care lumea apela la nevoie. Multe astfel de babe au 

fost considerate rapid drept vrăjitoare.Specialiștii în folclor și mituri susțin că:“Baba Yaga- 

ca un aspect al marii mame zeițe, a cărei natură duală de mamă și vrăjitoare canibală 

reflectă un «paradox fundamental al naturii».” Din anumite puncte de vedere e un 

personaj de tip „mama natură”; în alte roluri, e puternic asociată cu moartea.” 

(Cătălin Stănculescu, „Baba Yaga, cea mai înfricoșătoare creatură din folclorul 

rusesc” www.mythologica.ro) 

 

 

1.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

   1.1 Modurile nepersonale ale verbului sunt: 

          a. infinitiv, conjunctiv, participiu, imperativ; 

          b. infinitiv, participiu, gerunziu, supin; 

          c. infinitiv, participiu, gerunziu, condițional-optativ; 

          d. infinitiv, indicativ, gerunziu, supin. 

   1.2. Forma de infinitiv a verbului au început  din text este: 

            a. începând;          b. să începi; c. a începe;       d. de început. 

   1.3. Verbele la moduri nepersonale au funcția sintactică de: 

          a. predicat; 

          b. subiect;  

          c. atribut; 

          d. alte funcții sintactice, în afară de predicat verbal. 
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  1.4. Conjugarea verbală se află punând verbul la modul: 

           a. infinitiv;            b. supin;            c. participiu;            d. gerunziu. 

  1.5. Alege varianta în care verbele sunt scrise corect: 

         a. a știi, a fii, a creea, a plăcea; 

         b. a știi, a fi, a crea, a plăcea; 

         c. a ști, a fi, a crea, a place; 

         d. a ști, a fi, a crea, a plăcea. 

2.  Identifică în text patru verbe de conjugări diferite . 

     

 

 

 

3. Subliniază verbele la moduri nepersonale din următorul fragment, numește modul 

fiecărui verb: 

     Vrăjitoarea trăieste în mlaștini și este un personaj de temut în folclorul rusesc. 

Însă Baba Yaga te poate hali sau te poate ajuta! Ce preferi? […] 

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

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

4.  Realizează corespondența între cele două coloane, punând verbul subliniat la funcția 

sintactică corectă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  .........  2.  .........  3.  .........  4.  .........  5.  ......... 

6.  .........  7.  .........  8.  .........  9.  ......... 
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1. Este important de făcut acest tabel. 

2. Dorința de a reuși ne aparține 

3. Vine cântând. 

4. Munca asiduă este de respectat. 

5. Poți câștiga prin muncă. 

6. Trecând prin curte, i-a strigat. 

7. Intrăm în clasă înainte de a suna. 

8. Te-ai săturat a-ți face temele singur. 

9. Câmpul înverzit este iubit de copii. 

A. Infinitiv, atribut 

B. Participiu adjectivizat, atribut 

C. Supin, subiect 

D. Supin, nume predicativ 

E. Infinitiv, complement indirect 

F. Infinitiv, complement circumstanțial de timp 

G. Gerunziu, complement circumstanțial de 

timp 

H. Infinitiv, complement direct 

I. Gerunziu, complement circumstanțial de 

mod 
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5.  Analizează morfosintactic verbele subliniate din textul citat. 

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

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

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

6.  Pune verbele analizate la exercițiul anterior la alte moduri nepersonale, pe care le vei 

numi. 

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

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

7.  Alcătuiește enunțuri cu următoarele locuțiuni verbale: a-și aduce aminte, a sta ca pe 

ace, a prinde de veste, a-și lua inima în dinți, a ajunge la sapă de lemn. Stabilește 

modul și timpul acestor locuțiuni. 

 

 

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

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

     

 

 

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

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

 

 

 

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

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

 

 

 

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

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

 

 

 

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

   ........................................................................................................................................ 
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a-și aduce aminte 

a sta ca pe ace 

a prinde de veste 

a-și lua inima-n 

dinți 

a ajunge la 

sapă de lemn 
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Excelează! 
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1. Formulează o observație despre statutul autorului în textul dramatic, așa cum rezultă 

din textul A, dând exemple. 

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

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

2.  Numește două modalități de caracterizare a personajelor din textul A, exemplifică. 

 

 

 

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

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

 

 

 

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

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

3. Alcătuiește enunțuri care să valorifice textul B, în care verbele date să fie folosite 

conform indicațiilor din paranteză: 

     a). a trăi (gerunziu, complement circumstantial de timp) 

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

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

     b). a crede (supin, atribut) 

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

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

     c). a înțelege (infinitiv, subiect) 

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

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

d). a spune (supin, complement direct) 

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

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

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

72 



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

4.  Scrie trei reguli hazlii pentru elevi, folosind doar verbe la infinitiv (forma negativă și 

afirmativă), trei observații amuzante din viața acestora, utilizând structura verb la gerunziu 

+ verb la modul indicativ, timpul viitor (de ex. - Scriind totul de pe tablă vei învăța lecția!) și 

trei reguli pentru profesori folosind verbe la supin.. 
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1. ........................................................................................................................................ 

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

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

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

3. ........................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

3.   .................................................................................................................................... 

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

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

....................................................................................................................................... 
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 În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere: 

 să respecți structura specifică unui astfel de tip de text; 

 să îți susții punctul de vedere cu cel puțin două exemple din text; 

 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 

 să te încadrezi în limita de spațiu. 

5. Redactează o compunere de 100 – 150 de cuvinte în care să-ți exprimi opinia despre 

modalitățile prin care consideri că spectacolul teatral facilitează transmiterea mesajului 

textului dramatic către public/cititor. 

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

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

3. ........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 
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Textul dramatic. Rolul indicațiilor scenice. 
Alte verbe copulative 

PERSONAJELE: 

PROFESORUL, cincizeci-şaizeci de ani 

TÂNĂRA ELEVĂ, optsprezece ani 

MENAJERA, patruzeci şi cinci-cincizeci de ani  

DECORUL: Camera de lucru a bătrânului profesor, folosită şi ca sufragerie. 

MENAJERA, intră ca o vijelie, trânteşte uşa din dreapta după ea, îşi şterge mâinile de 

şorţ, alergând către uşa din stânga, în vreme ce se aude a doua sonerie: O clipă. Viu 

acum. (Deschide uşa. Apare tânăra elevă de optsprezece ani. Sarafan cenuşiu, guleraş 

alb, servietă sub braţ.) Bună ziua, domnişoară. 

ELEVA: Bună ziua, doamnă. Profesorul e acasă? 

MENAJERA: Aţi venit pentru lecţie? 

ELEVA: Da, doamnă. 

MENAJERA: Vă aşteaptă. Poftiţi, luaţi loc aici o clipă, mă duc să-l anunţ. 

ELEVA: Mulţumesc, doamnă.  
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        Amintește-ți! 
 

•  Indicațiile scenice se mai numesc …………… Ele au rolul ……………………………….. 

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

•  Verbele copulative sunt cele care ……………………………………………………………...... 

•  Acestea sunt: ………………………………………………………………………………….............. 

•  Predicatul pe care ele îl formează se numește …............................................. 

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

•  El este alcătuit din .......................................... și .......................................... 

Exersează 
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Se aşază la masă, cu faţa spre public; în stânga ei, uşa de la intrare; stă cu spatele la 

cealaltă uşă prin care Menajera iese tot în grabă, strigând: 

MENAJERA: Domnule, coborâţi, vă rog. V-a sosit eleva. 

VOCEA PROFESORULUI, cam stinsă: Mulţumesc. Cobor... în două minute... 

Menajera a ieşit; Eleva aşteaptă cuminte, strângându-şi picioarele sub ea, cu servieta pe 

genunchi […] Intră Profesorul. E un bătrânel cu bărbuţă albă; poartă lornion, o tichie 

neagră, un halat lung şi negru, de învăţător, pantaloni şi pantofi negri, guler tare alb, 

cravată neagră. Excesiv de politicos, foarte sfios, voce înecată de timiditate, extrem de 

corect, foarte profesor, îşi freacă tot timpul mâinile […] 

PROFESORUL: Bună ziua, domnişoară... Dumneavoastră sunteţi, am impresia, noua 

elevă, nu-i aşa? 

ELEVA, se întoarce prompt, cu un aer degajat, de fată umblată prin lume; se ridică, se 

îndreaptă spre Profesor, îi întinde mâna: Da, domnule. Bună ziua, domnule. Vedeţi că am 

venit la timp? N-am vrut să întârzii. 

PROFESORUL: E bine, domnişoară. Vă mulţumesc, dar nu trebuia să vă grăbiţi. Nu ştiu 

cum să mă scuz că v-am făcut să aşteptaţi... Tocmai terminam de... nu-i aşa... îmi cer 

scuze... Iertaţi-mă... 

ELEVA: Nu-i nevoie, domnule. Nu s-a întâmplat nimic, domnule. 

PROFESORUL: Scuzele mele... V-a fost greu să găsiţi casa? 

ELEVA: Deloc... Dar absolut deloc. Şi apoi, am întrebat. Aici toată lumea vă cunoaşte. 

PROFESORUL: Locuiesc în oraşul ăsta de treizeci de ani. Am impresia că nu locuiţi aici 

de multă vreme! Cum vi se pare? 

ELEVA: Nu-mi displace deloc. E un orăşel simpatic, plăcut, are un parc nostim, un 

pension, un episcop, magazine frumoase, străzi, bulevarde... 

PROFESORUL: E-adevărat, domnişoară. Şi totuşi, mie parcă mi-ar plăcea să trăiesc în 

altă parte. La Paris, sau măcar la Bordeaux. 

ELEVA: Vă place Bordeaux? 

PROFESORUL: Nu ştiu. N-am fost. 

ELEVA: Dar la Paris aţi fost? 

PROFESORUL: Nici la Paris, domnişoară; dar, dacă-mi daţi voie, aţi putea să-mi spuneţi, 

domnişoară, reşedinţa cărui departament e Parisul? 

ELEVA, se gândeşte o clipă, apoi, fericită că ştie: Parisul e reşedinţa... Franţei? 

PROFESORUL: Sigur, domnişoară, bravo, e foarte bine, e perfect. Felicitările mele. Aveţi 

geografia naţională la degetul mic. Toate reşedinţele. 

ELEVA: Ah! Nu le ştiu încă pe toate, domnule, nu-i chiar aşa simplu, mi-e greu să le învăţ. 

PROFESORUL: Vai, dar se rezolvă... Curaj... domnişoară.. […] 

ELEVA: Dac-aţi şti cât îmi doresc, domnule. Am în mine o sete de carte! Şi părinţii mei ar 

dori să-mi aprofundez cunoştinţele. Vor să mă specializez. Ei zic că simpla cultură 

generală, cât ar fi ea de solidă, nu mai e de-ajuns în ziua de azi. 

PROFESORUL: Părinţii dumneavoastră au perfectă dreptate, domnişoară. Trebuie 

să vă continuaţi studiile. Iertaţi-mă că v-o spun, dar e un lucru absolut necesar.  
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Viaţa contemporană a devenit foarte complexă. 

ELEVA: Ah! şi-atât de complicată... Noroc că părinţii mei sunt destul de bogaţi. Mă vor 

putea ajuta să învăţ, să fac studii foarte superioare. 

PROFESORUL: Vreţi cumva să vă prezentaţi... 

ELEVA: Cât se poate de repede, la primul concurs de doctorat. E peste trei săptămâni. 

PROFESORUL: Dacă-mi daţi voie să vă întreb, bacalaureatul vi l-aţi luat? 

ELEVA: Da, domnule, mi-am luat bacalaureatul în ştiinţe şi bacalaureatul în litere. 

  

(Eugen Ionesco, Lecția) 

 

 

1.  Modul de expunere dominant în text este: 

a) descrierea; 

b) narațiunea; 

c) monologul; 

d) dialogul. 

2.  Tema discuției dintre cele două personaje este: 

a) pregătirea doctoratului; 

b) primăvara; 

c) trecerea timpului; 

d) familia. 

3.  Selectează două structuri, ce reprezintă mărci ale adresării directe. 

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

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

4.  Transcrie, din textul dat, câte o indicație scenică referitoare la: 

• decor …………………………………………………………………………............... 

• deplasarea în scenă a personajelor …………………………………………........... 

• intonația replicilor ………………………………………………………….................. 

• vestimentația …………………………………………………………......................... 

• detalii ale acțiunii (timp, spațiu) …………………………………………….............. 

5.  Exprimă-ți opinia, în 50 – 60 de cuvinte, despre relația dintre cele două personaje, așa 

cum se desprinde ea din dialogul acestora. 

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

................................................................................................................................... 
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ACTUL II 

(Clasa de curs) 

DAN: Cu aceasta, cursul nostru de literatură franceză, pe anul acesta, s-a terminat. În 

cele câteva minute care ne-au mai rămas de stat împreună, înainte de a ne despărţi 

pentru totdeauna, o să-mi permit să vă spun câteva cuvinte, nu ca de la profesor la elev, 

ci ca de la prieten la prieten. Dumneavoastră terminaţi azi liceul. În ce priveşte cursul de 

limba franceză, am  plăcerea să vă anunţ că nu avem  nicio corigenţă. Astăzi, aşadar, ne 

despărţim, drumurile noastre se despart. Eu voi rămâne mai departe, aici, la această 

catedră, aşteptând  alte rânduri de eleve în băncile goale. Dumneavoastră veţi porni mai 

departe către alte bănci, din care veţi asculta – sunt sigur, cu aceeaşi bunăvoinţă – alţi 

profesori, în facultăţile pe care le veţi alege. Fireşte, studenţia este tot o viaţă şcolărească, 

guvernată însă de alte legi, nu ale regulamentelor, ci ale vârstei dumneavoastre. Şcoala, 

şcoala adevărată, cu dramele şi bucuriile ei, şcoala pitorească a amintirilor de mai târziu 

se termină însă o dată cu liceul. 

TUȚI: Toate le ştie, tu! Esbulifantasgomagic!  

DAN: O dată cu bacalaureatul se termină definitiv copilăria şi începe, oficial, adolescenţa. 

Elevele de azi, devin  – până mâine – studente. Fetele... în domnişoare. Toate libertăţile 

îşi deschid braţele, până acum încătuşate. Vacanţa aceasta dintre bacalaureat şi 

universitate – dintre copilărie şi adolescenţă – Această vacanţă vă aşteaptă acum cu 

farmecul şi parfumul ei unic. O simt şi o simţiţi peste tot. În legănarea bărcilor care vă 

aşteaptă la debarcader. În freamătul boschetelor din parcuri, care şi-au rezervat bobocii 

cei mai frumoşi pentru dumneavoastră. În liniştea majestuasă a potecilor de munte care 

duc la cabanele tinereţii cu şindrilele muiate în cer, în dogoarea plăjilor de soare mărunt, 

în agitaţia ştrandurilor rumenite de sănătate şi... peste tot unde viaţa iubeşte tinereţea şi 

tinereţea viaţa. Eu, profesorul dumneavoastră de franceză, vă doresc această vacanţă cât 

mai frumoasă, cât mai bogată în daruri pentru suflet şi pentru minte şi vă urez pentru viaţa 

care începe o dată cu această vacanţă, toate bucuriile pământului. Cu aceasta, ultima 

noastră lecţie s-a terminat. Dacă vreuna dintre dumneavoastră are de pus vreo întrebare 

sau de cerut vreo lămurire,  sunt la dispoziţie... până va suna clopoţelul. 

Tuţi: Splendid a vorbit, tu! 

Eleonora: Domnule profesor, aş vrea să vă întreb unde se găseşte cartea dumneavoastră 

„Între clasicism şi romantism” apărută la editura „Cartea Românească” acum cinci ani? 

Dan: Nicăieri, domnişoară! Se pare că ediţia a fost epuizată. De-altminteri, cartea a  

apărut într-un număr foarte redus de exemplare. 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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Eleonora: Îmi pare rău. Aş fi vrut foarte mult să o citesc... 

Dora: Păi sigur! Tocitoarea! Vrea s-o citească 

Dan: Fiindcă o elevă atât de distinsă ca dumneata ţine s-o citească, o să-ţi ofer eu un 

exemplar, domnişoară. 

Eleonora: Oh! Vă mulţumesc, domnule profesor. Atunci vin eu acasă la dumneavostră 

să-l iau. Numai să-mi spuneţi când şi la ce oră? 

Dan: Nu e nevoie să te deranjezi, domnişoară. Mâine ţi-o aduc eu la şcoală şi o las la 

portar. 

Eleonora: Vă mulţumesc foarte mult, domnule profesor. 

Tuţi: Domnule profesor! În numele colegelor mele Poenaru Dora, Ghioculescu Carmen şi 

al meu, vă rog să-mi daţi voie să vă ofer această mică amintire. (îi oferă un pacheţel 

înfăşurat în foiţă fină şi cu panglică bleu) 

Dan: Mulţumesc foarte mult, domnişoară, şi dumitale şi colegelor dumitale şi mărturisesc 

că îmi vine tot atât de greu şi să primesc şi să refuz. 

Tuţi: Uitaţi-vă mai întâi ce e! Şi acuma, că s-a terminat anul şi ne-aţi spus că la 

dumneavoastră am trecut clasa nu mai poate  să bănuiască nimeni că vă dăm  mită. 

Dan (amuzat): M-ai convins, domnişoară Panait. O, ce portvizit frumos... şi în motive 

naționale... 

Tuţi: Şi e brodat de mâna noastră. O lună ne-am chinuit la el... 

Dora: Cu panglică bleu. Să nu vă deocheaţi! (fetele râd) 

Dan: Păi văd că aici scrie „Gallerie Lafayette”.  

Tuţi: Ce are a face? Ăsta e un pseudonim al nostru pentru lucrurile lucrate de mână... 

Dan: Atunci nu-mi rămâne decât să vă mulţumesc. 

Tuţi: Pentru puţin... 

Dan: La revedere, domnişoarelor... şi vacanţă frumoasă. (pleacă).  

 

(Tudor Mușatescu, Profesorul de franceză) 

     

1. Extrage, din primul paragraf al textului, două verbe care pot să aibă atât valoare 

predicativă, cât și valoare copulativă. Notează-le. 

 

 

 

2. Citește fiecare dintre următoarele afirmații și încercuiește litera A, dacă o consideri 

adevărată  sau litera F, dacă o consideri falsă. 

     a).  A – F   Verbul din structura este cea mai frumoasă dintre toate, este predicativ. 

     b).  A – F   Verbul subliniat din propoziția Elevele de azi, devin  – până mâine – 

                       studente, este întotdeauna copulativ. 
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Verb Valoare predicativă Valoare copulativă 

4. Analizează morfologic predicatul nominal prezent în următorul enunț: Ăsta e un 

pseudonim al nostru pentru lucrurile lucrate de mână... 

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

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

5. Construiește trei enunțuri în care verbul a fi să aibă valori morfologice diferite. Notează 

valoarea corespunzătoare fiecărui enunț.   

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

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

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

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

6. Completează următoarele enunțuri cu forme ale verbului copulativ a fi la modul și 

timpul indicate: 

     c).  A – F   Verbul subliniat din enunțul  este întotdeauna predicativ Am şi de la Florin 

                       Piersic, când a fost în turneu...      

     d).  A – F   În structura Şi, dacă nu sunt indiscret, de unde o ai, domnişoară?, 

                       există un predicat nominal alcătuit din verbul copulativ a fi și nume 

                       predicativ exprimat prin adverb indiscret. 

     e).  A – F   În structura Îi traducem  noi ce înseamnă, nu există niciun verb copulativ. 

3. Completează următorul tabel cu enunțuri prin care să ilustrezi valoarea copulativă  

și predicativă a verbelor :a deveni, a ajunge, a ieși, a se face, a părea, a rămâne, a 

însemna. 
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7. Subliniază predicatele nominale din enunțurile următoare și notează în spațiile 

punctate valoarea morfologică a cuvântului prin care se exprimă numele predicativ. 

Colegul meu e un cititor pasionat ……………………………………………………….... 

Cearta dintre cei doi a ajuns violentă …………………………………………………….. 

Este dificil de explicat problema …………………………………………………………... 

Bucuria noastră este de a citi împreună …………………………………………………. 

Cartea este a celor doi ……………………………………………………………………... 

Copilul părea asemenea fraților lui ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

1.  Realizează enunțuri în care verbul predicativ a fi să aibă următoarele sensuri: 

 a costa …………………………………………………………………………………......... 

 a se întâmpla ………………………………………………………………………….......... 

 a proveni ………………………………………………………………………………......... 

 a se desfășura …………………………………………………………………………....... 

 a cutreiera ………………………………………………………………………………....... 

 a se împlini …………………………………………………...……………………….......... 

2.  Alcătuiește două enunțuri în care un verb de conjugarea a IV-a, selectat din text, să fie 

la modul infinitiv cu funcție sintactică de subiect și atribut. 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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Excelează! 

Elevii își doresc ……………………… cei mai buni. (modul conjunctiv, timpul 

prezent) 

………........  responsabil,copile! (modul imperativ, forma afirmativă) 

…………… vorbăreț în timpul orelor! (modul imperativ, forma negativă) 

…………….. ascultător, a fost apreciat de către toți profersorii. (modul gerunziu) 

Aș dori ……………… conducătorul grupului. (modul infinitiv)   
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3.  Construiește enunțuri în care substantivul profesor cu funcția sintactică de nume 

predicativ să se găsească în trei cazuri diferite. Precizează cazurile. 

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

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

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

4.  Alcătuiește enunțuri care să conțină predicate nominale realizate cu ajutorul a cinci 

verbe copulative diferite. Subliniază-le. 

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

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

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

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

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

5.  Precizează structura a trei predicate nominale din enunțurile construite la exercițiul 

anterior, analizează-le din punct de vedere morfologic. 

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

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

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

6.  Redactează o compunere, de 150 – 200 de cuvinte, în care să aduci argumente că 

unul dintre cele două texte citate este dramatic, întrunind particularitățile acestui tip de 

text.  
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În elaborare, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 să  precizezi  patru  caracteristici ale textului dramatic; 

 să ilustrezi aceste caracteristici cu exemple din text; 

 să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

 să respecți numărul de cuvinte indicat.  
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Dialogul în textul literar și nonliterar. 
Interviul 

ACTUL II 

SCENA I 

(La ridicarea cortinei, aparatul radio e în funcţiune. Se transmite slujba de la biserica  

Domniţa Bălaşa. Instalată comod lângă aparat, Chiriachiţa, foarte cucernică ascultă  

slujba şi dă, bineînţeles, în cărţi. Intră Dacia, într-o toaletă asemănătoare, ca lux 
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Exersează 

 

        Amintește-ți! 
 

•  Dialogul este ……………………………………………………………………. 

și se constituie din schimbul de ………………………….............. între 

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

•  Dialogul dramatic permite conturarea evenimentelor, a …………………….. 

și a …………………….. desfășurării lor, fiind și un mijloc de …………………. 

a personajelor. 

•  Textul literar are caracter …………... , fiind rezultatul …………………...…. 

unui scriitor. 

•  Textul nonliterar are caracter ………………….................… , deoarece 

reflectă ………………...........................… . 

•  Interviul este un text …………................. , …………………..........…. , de tip 

…………………. , fiind construit sub forma unui …………………………........ 

scris sau oral, între un …………………………… și o persoană, în legătură 

cu o …………….................................. de interes public sau personal. 
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şi lipsă de gust, cu a mamei). 

DACIA (aruncă o privire spre pendulă): Vai de mine… Zece, şi n-am făcut nimic până 

acuma… Prost obicei şi ăsta, să faci baie în fiecare dimineaţă… Iţi trece timpul fără să 

bagi de seamă. 

CHIRIACHIŢA: Ssssst… Nu vorbi în timpul slujbei. A ieşit popa cu sfintele daruri… nu 

vezi? (Gest către aparatul de radio). 

DACIA: Parcă de popii dumitale îmi arde mie acuma?… (Urcă la balcon) 

CHIRIACHIŢA: Nu e vorba d-ăştia… (Arată cărţile). Eu vorbesc de cei de la Domniţa 

Bălaşa… 

DACIA: Zău, mamă, de ce nu te duci la biserică, în oraş, dacă vrei să asculţi slujba… 

când îmi crapă inima de treabă? 

CHIRIACHIŢA: Ce nevoie am să stau în fum de lumânări, în miros de tămâie… să mă-

nghesui cu toate mitocăncile, când pot foarte bine să ascult slujba de aici… 

DACIA: Făcând pasenţe… 

CHIRICHITA (plină de mister): Dacă ai şti tu ce dau! 

DACIA (dintr-odată interesată): De ce dai? 

CHIRIACHIŢA: Dau să vedem dacă se alege Spirache deputat… 

DACIA (se aşază lângă masă): Prea te grăbeşti şi dumneata. Deocamdată nici nu e pus 

pe listă… Acuma, la zece, la clubul partidului, se întruneşte comitetul care fixează 

candidaturile… Cred ca Nercea o să izbutească să-l puie şi pe Spirache al patrulea pe 

listă… 

CHIRIACHIŢA: Aşa l-am pomenit… tot la coadă… Opreşte slujba, dragă, că e păcat să 

stăm de vorbă în biserică (Dacia opreşte aparatul)… 

 

(Tudor Muşatescu, Titanic vals) 

 
*pasenţă – mod de a da în cărţi şi de a ghici viitorul sau trecutul cuiva. 

 

 

 

1.  Citește fiecare afirmație și încercuiește litera A, dacă o consideri corectă, sau litera F, 

dacă o consideri falsă. 

A / F   Numele fetei este Chiriachița. 

A / F   Spirache este soțul Chiriachiței. 

A / F   Chiriachița dă în cărți să vadă dacă  Spirache va fi ales deputat. 

A / F   Textul citat este literar. 

A / F    În fragmentul citat, principalul mod de expunere este dialogul. 

A / F    În textul dramatic, înaintea fiecărei replici este scris numele personajului. 
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2.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

  Dialogul, în textul dramatic, este marcat în scris prin: 

a) linia de dialog; 

b) linia de dialog și mărci specifice textului dramatic; 

c) mărci specifice textului dramatic. 

  Dialogul ajută la : 

a) dinamizarea acțiunii; 

b) caracterizarea personajelor; 

c) ambele. 

  În cadrul spectacolului, dialogul e reprezentat prin: 

a) elemente nonverbale; 

b) elemente paraverbale; 

c) ambele. 

3. Transcrie două replici ale personajelor în care limbajul nonverbal îl completează pe cel 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Transcrie, din text, două indicații scenice care au rolul de a exprima trăirile/emoțiile 

personajelor. Denumește trăirea, emoția! 
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......................................................... 

 

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

........................................ ........................................ 
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5.  Imaginează-ți o continuare a dialogului celor două personaje printr-o succesiune de 

cel puțin cinci replici ale fiecăruia. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

„Dacă îmi recunosc un merit ca dramaturg este că oricare din personajele mele, înţepat cu 

un ac, va sângera sânge viu, uman“, spunea Tudor Mușatescu, autorul pieselor „…Escu“ 

sau „Visul unei nopţi de iarnă“. 

Ziarul Metropolis vă prezintă ultimul interviu acordat de Tudor Muşatescu, în 1970, în 

revista „Teatrul”, cu puţin timp înainte de a muri. Dramaturgul a fost intervievat de 

scriitoarea şi jurnalista Marica Beligan. 

– Marica Beligan: Tudor Muşatescu, un mare scriitor, un strălucit om de teatru, un 

spirit viu, ales, pătrunzător. Dar dumneavoastră ştiţi mai bine decât mine cine-i 

Tudor Muşatescu, nu-i aşa? 

– Tudor Muşatescu: Pseudonimul meu. 

– Iată un excelent muşatism. N-aţi vrea să-l completaţi? 

– Ba da, dar abia am început. Uite ce e: eu cred că fiecare om este geamănul unui 

anonim. Personal, am trăit mai multe vieţi, unele din ele îmi aparţineau numai mie, altora 

le-am împrumutat numele. Ce e foarte curios, e că cele cărora le-am dat numele meu  

sunt cele mai cunoscute. (...) 

– Ce înseamnă pentru dv. anii de bătrâneţe: o povară, un privilegiu ori o posteritate 

anticipată? 

– Pot să mă exprim mai liber? 

 În vederea continuării corecte a textului, vei avea în vedere: 

 precizarea numelui fiecărui personaj înaintea replicii acestuia; 

 existența unor indicații scenice la nivelul mai multor replici; 

 continuarea ideii textului.  
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– Vă rog, vă rog… 

– Povară, privilegiu, posteritate? Nu. Pur şi simplu o măgărie. (...) 

– Viaţa dv. e una din cele mai bogate, mai pline. Aţi cunoscut succesul în literatură, 

aţi făcut una din cele mai frumoase şi mai sigure ascensiuni în teatrul românesc, 

aveţi o familie, un copil… Vă socotiţi un om împlinit? 

– Până la copil… Aş fi vrut doi. (...) 

– Aţi însoţit totdeauna umorul de duioşie. E o chestiune de temperament sau aţi 

dorit să răspundeţi astfel gustului public? 

– E transpunerea orizontală, adică pe foaia albă a manuscrisului, a lumii verticale care 

sunt. Oricum, eu mă consider un romantic – mă flatez puţin – oricum eu sunt un liric. Şi-

apoi mi-e drag publicul. Deci amândouă tendinţele s-au îmbinat. 

Am să-ţi dau un exemplu. La prepararea acidului sulfuric, în camera de plumb, există o 

substanţă care contribuie la realizarea acestui acid. După ce această substanţă şi-a jucat 

rolul de catalizator, ea poate fi despărţită de acidul sulfuric. Şi în scrierile mele, duioşia 

care intră în componenţa satirei poate fi ulterior reţinută. Iar eu o păstrez fiindcă fără ea nu 

pot continua. (...) 

– Citiţi mult? 

– Enorm! 

– Ce cărţi aţi citit în ultima vreme? 

– În special literatură românească. Orice apariţie nouă. Şi ca să fiu mai sigur că nu-mi 

scapă nici o carte (asta nu înseamnă că le citesc până la capăt), m-am abonat la o librărie 

şi mi le aduce acasă un băiat care se recomandă ziarist, însoţindu-le de un fel de 

prezentare. (...) 

– Care este piesa pe care n-aţi scris-o şi aţi dori s-o aşterneţi urgent pe hârtie? 

– Prima care mi se va cere de către primul dintre teatre. 

– Trebuie să trag de aici concluzia, nu-i aşa, că orice ansamblu v-ar cere un text, 

veţi scrie acelaşi text, şi anume acela pe care-l purtaţi în inimă. Dar să trecem la altă 

chestiune: Povestiţi-mi, vă rog, o întâmplare care v-a zguduit în ultimul timp. 

– Au fost multe. Cred că m-a impresionat deosebit moartea prietenului meu, Adrian 

Maniu. A fost o foarte grea lovitură. Apoi, Ion Iancovescu a avut grijă să-mi facă o plăcere 

identică. 

– Dv. sunteţi autorul multor adaptări şi prelucrări. Din ce motive s-au născut ele? 

– În momentul când începeam cu amicul şi colaboratorul meu Sică Alexandrescu această 

muncă, teatrul se găsea într-un moment de dificultate, deci ţelul a fost să antrenăm marele 

public. 

– Care este prima piesă pe care aţi văzut-o şi care v-a impresionat? 

– Înşir-te mărgărite. Aveam 13 ani şi venisem să-mi iau premiul de la „Tinerimea 

Română“. Îmi amintesc că la spectacol se găsea şi Victor Eftimiu. Mi-am dorit atunci, pe 

loc, definitiv, să devin autor dramatic, să ies la final să culeg aplauze şi să mi se zică 

„maestre“. Dar de ieşit la aplauze n-am ieşit niciodată. Consider că publicul trebuie să-şi 

imagineze autorul piesei pe care o vede, să-i poată face portretul după propria lui fantezie 

şi că nu şade frumos să-i spulberi iluziile. 
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– Câte pagini cuprinde opera dv., domnule Tudor Musatescu? 

– N-aş putea preciza. 1.000 de acte şi vreo 30.000 de pagini. În plus, articole de jurnal, 

scenarii şi interviuri. 

– Toate piesele dv. au fost jucate? 

– Aproape toate. 

– Despre critică ce părere aveţi? 

– Nu rostul ei trebuie pus în discuţie, asta e clar, clar ca lumina zilei pentru oricine, dar 

rostul unora în critică e îndoielnic. N-au competenţă. Şi apoi a devenit detestabil obiceiul 

ca fiecare scriitor să-şi ia câte un critic, îndeplinind, public, funcţia de servitor şi, intim, cea 

de cameristă intelectuală, amândouă slujbele fiind retribuite din statul de salariu al revistei 

ori editurii pe care o conduce cu eleganţa arendaşilor de pe vremuri. 

– Ce opinii aveţi despre colegii dv. dramaturgi? 

– Îi numeri pe degete. Eu am 10 degete şi nu vreau să fiu nedrept cu mâinile mele. 

– Aţi fost animator de teatru şi regizor. V-a plăcut mai mult să fiţi scriitor? 

– Cine vrea să facă teatru, acela trebuie să ştie totul despre această artă. 

– Aţi avut prieteni foarte buni. Mai aveţi şi acum? 

– Mai am… dar cei mai mulţi au dispărut. Arghezi a fost ultima mea cinstire în materie de 

prietenie. Şi Adrian Maniu. Şi Camil Petrescu. Oameni care, deşi aveau firi dificile, nu au 

izbutit niciodată să mă supere. 

– Ce credeţi despre umor? 

– Umorul adevărat este haz cu studii universitare. A nu se confunda cu mitocănia veselă. 

– Cum o ducem cu umorul? 

– Cât mai trăiesc eu, bine. 

  

Articol republicat cu acordul Institutului Național al Patrimoniului, deţinătorul site-ului 

www.cimec.ro, care conţine arhiva electronică a revistei „Teatrul“. 

  

 (https://www.ziarulmetropolis.ro/tudor-musatescu-ultimul-interviu-batranetea-pur-si 

simplu-o-magarie/) 

 

 

 

1.  Notează impresiile după prima lectură. 
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Mi-a plăcut textul, pentru că ........................................................................... 

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

Nu mi-a plăcut în text că ................................................................................ 

.........................................................................................................................  
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2.  Citește fiecare afirmație și încercuiește litera A, dacă o consideri corectă, sau litera F, 

dacă o consideri falsă.                                     

A / F      Tipul textului B, citat mai sus, este unul literar. 

A / F       În textul dat, modul dominant de expunere este dialogul. 

A / F       Textul citat reprezintă un interviu. 

A / F       Într-un interviu, vorbitorii iau cuvântul pe rând, fără a se întrerupe.    

A / F       Scopul textului este informativ. 

A / F       Rolul reporterului este să citească întrebările.  

 3.  Textul dat este alcătuit dintr-o succesiune de întrebări și răspunsuri.  

  Cine este persoana care adresează întrebările ?  

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

  Dar persoana care răspunde ? 

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

 4.  Completează enunțurile date cu informațiile corespunzătoare pe baza textului dat. 

  Tudor Mușatescu este …………………………………………………… , acest nume 

reprezintă …………………………… . 

  Tema discuției dintre reporter și Tudor Mușatescu este ……………………….... . 

   Prietenii foarte buni ai lui Tudor Mușatescu au fost ……………………………........... 

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

  În opinia scriitorului bătrânețea înseamnă o …………………………………..……… . 

  Piesa pe care a văzut-o prima dată și l-a impresionat, determinându-l  pe scriitor să 

devină autor dramatic este ………………………………..........………………………….. . 

  Părerea despre teatru a dramaturgului este că ……………...………………….. .  89 

Cel mai interesant mi s-a părut ...................................................................... 

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

Noutatea pe care am aflat-o este ................................................................... 

.........................................................................................................................  
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5.  Bifează semnul folosit care a predominat pe parcursul lecturii. 

  

   
  

  

6.  Scrie două trăsături ale textului nonliterar, așa cum reies din textul B. 

 

 

 

 

 

7.  Precizează două trăsături ale interviului, prezente în textul citat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Folosind diagrama Venn, compară cele  două texte propuse, A și B după tipul lor, 

scrie în cercurile date deosebirile, iar la mijloc asemănările. 

Excelează! 
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, 

– 

! 

? 

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

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

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

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

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

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

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

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



2.  Formulează, în câte o frază, mesajele fiecăruia dintre  cele două texte. 

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

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

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

3.  Baza oricărui interviu este întrebarea. Astfel, există în textul dat întrebări deschise și 

întrebări închise, care nu permit decât răspunsuri de tipul da sau nu. Transcrie, câte un 

exemplu, în care să fie o întrebare închisă și una, deschisă. 

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

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

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

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

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

4.  Imaginează-ți că ești reporter. Redă, un scurt interviu luat unui scriitor contemporan,  

care va apărea într-o publicație. 
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........................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia 

despre rolul dialogului în textul-suport A. 

 În compunerea ta, trebuie: 

 să precizezi ce roluri are dialogul în textul citat; 

 să reliefezi, prin câte două exemple potrivite aceste funcții ale 

dialogului; 

 să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

 să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 
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Posibilități combinatorii ale verbului. 
Circumstanțialul de cauză și de scop 

Când sfârși căpitanul Neculai istorisirea, asfinți soarele în munți și se întinse umbră 

peste Valea Moldovei și asupra hanului. Focul se stinse. Noi, gospodarii și cărăușii din 

Țara-de-Sus, am rămas tăcuți și mâhniți. Numai comisul Ioniță mormăi ceva și se uită cu 

fudulie în juru-i. Ancuța cea tânără grăi: 

–  Tot așa povestea și mama, demult, despre întâmplarea asta. Țiganii ceilalți doi au 

fugit și s-au mistuit în codru.. 

–  Da, așa-i, asta-i o întâmplare din vremea noastră...întări, tot fudul, comisul Ioniță 

de la Drăgănești. 

–  Am îndrăznit și eu să ridic glasul într-un târziu ș-am întrebat: 

–  Mai este în ființă fântâna cu cei patru plopi? 

–  Nu mai este...a răspuns încet moș Leonte, cititorul de zodii. S-a dărâmat, ca toate 

ale lumii... 

Cu toate acestea, căpitanul de mazili o vedea. Sta împovărat în locul lui, neclintit și 

cu capul plecat. Obrazul drept, boțit spre ochiul stors, parcă era încleștat și pecetluit  

pentru totdeauna într-o durere. Iar ochiul cel viu, mare și neguros, privea țintă în jos în 

neagra fântână a trecutului. 

Târziu, la înserat, s-a aprins iar focul. Și căpitanul Isac s-a ridicat din locul lui, 
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Exersează 
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        Amintește-ți! 

•  Complementul circumstanțial de cauză este subordonat facultativ al unui 

...................  și arată ..............................  unei acțiuni sau a unei însușiri. 

•  Răspunde la întrebările: ........................................... ? ..................................... ?.  

•  Complementul circumstanțial de scop este subordonat facultativ al unui 

.............. arătând ............................. pentru care se realizează o acțiune. 

•  Răspunde la întrebările: .......................................... ? ...................................... ? 



a prins pe Ancuța de mână ș-a cerut, pentru sine și pentru soți, vin vechi din oale nouă.  

(Mihail Sadoveanu, Fântâna dintre plopi) 

 

  

 

1.  În secvența Țiganii ceilalți doi au fugit și s-au mistuit în codru... ,există: 

a) patru diftongi; 

b) cinci diftongi; 

c) șase diftongi. 

2.  Explică rolul punctelor de suspensie din secvența: Nu mai este... a răspuns încet 

moș Leonte. 

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

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

3.  Precizează locul și timpul derulării acțiunii. 

 

 

 

 

 

 

4. Transcrie, câte un cuvânt format prin compunere și un adjectiv provenit din verb la 

participiu din secvența dată: Noi, gospodarii și cărăușii din Țara-de-Sus, am rămas 

tăcuți și mâhniți. 

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

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

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

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

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

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

5.  Explică semnificația răspunsului dat de moș Leonte, referitor la fântâna dintre plopi:  

  S-a dărâmat, ca toate ale lumii.... 

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

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

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

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

 

 

 

În volumul său de povestiri intitulat Hanu-Ancuței și publicat în anul 1928, marele 

scriitor român Mihail Sadoveanu descrie astfel hanul: „Trebuie să știți dumneavoastră că 

hanul acela al Ancuței nu era han – era cetate! Avea niște ziduri groase de ici până colo și 

niște porți ferecate cum n-am văzut în zilele mele. În cuprinsul lui se puteau oploși 

oameni, vite și căruțe și nici habar n-aveau dinspre partea hoților...“   

Hanul Ancuței a fost preluat de Casa Rurală, în contul unor datorii pe care le avea 

Nicolae Calimachi Catargi. În anul 1920, Casa Rurală a vândut hanul pentru 12.900 lei. În 

forma sa originară, Hanul Ancuței a existat până în anul 1943, când proprietarii l-au 

demolat în cea mai mare parte pentru că nu puteau plăti impozitele și nici nu avea 

posibilitatea materială de a-l întreține. Deși s-a propus ca să fie preluat de Oficiul Național 

de Turism pentru a-l transforma în loc de popas pentru tineretul pornit în drumeție pe 

Valea Moldovei, din cauza războiului, nu s-au găsit fondurile necesare.  Astfel, o perioadă, 

în locul hanului au existat doar niște ziduri în ruină și pivnița. 

În perioada 1957-1960, autoritățile au dispus reconstrucția hanului după planurile 

existente la Arhivele Statului din Iași. Prin Decretul de Expropriere nr. 639 din 29 iunie 

1967, hanul, care avea inițial o suprafață construită de 164 mp, a fost expropriat în 

beneficiul statului, cu scopul reconstruirii vechiului Han al Ancuței. Imediat după 

expropriere, a fost demolat în întregime, păstrându-se din vechiul han numai podeaua și 

beciul. Pe locul vechiului han a fost ridicată o nouă construcție, care respecta linia 

tradițională și de arhitectură specifică secolului al XVIII-lea și care a căpătat aceeași 

destinație de han, tocmai pentru conservarea spiritului sadovenian moldovenesc. 

 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Hanul_Ancuței) 

 

 

 

1. Privește imaginile! Din ce cauză crezi că s-a întâmplat ceea ce indică fiecare 

fotografie? 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

2.  Descoperă, în careu, părțile de vorbire prin care se poate exprima complementul 

circumstanțial de scop și cel de cauză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  Completați cu complemente circumstanțiale de cauză, respectiv de scop, adecvate 

indicațiilor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S U B S T A N T I V 

D N U M E R A L D E 

A D V E R B D I N R 

A D J E C T I V U B 

P R O N U M E M E U 

Am întârziat ..... Am plecat ..... 

 

din pricina ………………….....…. 

( + numeral cu val.subst) 

 

 

. 

 

de ………………….................…. 

( + substantiv) 

 

 

. 

 

de ………………….................…. 

( + adjectiv) 

 

 

. 

 

cu scopul de  …………………....... 

( + verb la infintiv) 

 

 

. 

 

pentru ………………….................. 

( + substantiv) 

 

 

. 

 

în vederea …………………........... 

( + substantiv) 

 

 

. 

 

din cauza ………………….....….... 

( + substantiv) 

 

 

 

spre  ………………….................... 

( + verb la infintiv) 
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4.  Realizați corespondența dintre complementele circumstanțiale de cauză și de scop și 

enunturile date: 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Încercuiește varianta de răspuns corectă: 

A. În enunțul, preluat din textul B, Deși s-a propus ca să fie preluat de Oficiul 

Național de Turism pentru a-l transforma în loc de popas pentru tineretul 

pornit în drumeție pe Valea Moldovei, din cauza războiului, nu s-au găsit 

fondurile necesare.  cuvintele subliniate sunt în ordinea apariției: 

a) complement circumstanțial de cauză, complement circumstanțial de scop; 

b)  complement circumstanțial de scop, complement prepozițional; 

c) complement circumstanțial de scop, complement circumstanțial de cauză; 

B. Din cauza (războiului) este: 

a) prepoziție compusă, caz genitiv; 

b) locuțiune prepozițională, caz genitiv; 

c) locuțiune prepozițională, caz dativ.  

6.  Subliniază complementele circumstanțiale de scop și de cauză din enunțurile de mai 

jos, precizând partea de vorbire prin care se exprimă, cazul (unde se poate) acestora și 

funcția sintactică: 

a) În vederea unei așteptări mai lungi, m-am rezemat de parapetul podului. 

(Mateiu I. Caragiale) 
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pentru ………………….....…......... 

( + numeral cu val.subst) 

 

 

. 

 

pentru ………………….....…......... 

( + pronume) 

 

 

. 

 

  …………………......................... 

( + verb la gerunziu) 

 

 

spre  ………………….................... 

( + verb la supin) 

 

 

.   Avea o faţă roşie .............. 

  Am amânat excursia  .............. 

  Nu şi-a adus aminte  .............. 

  Mama nu mai putea  .............. 

  A luat niște cărți  .............. 

  Sacul de dormit îl va folosi  ..............  

  Și-a adus minge  .............. 

  A fost la munte  .............. 

a) din pricina celor doi. 

b) de obosită. 

c) din cauza oboselii. 

d) de furie. 

e) spre a se relaxa. 

f) pentru aceasta. 

g) cu scopul de a nu se plictisi. 

h) pentru a nu răci noaptea. 
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b) ... datorită funcției ei ar fi putut avea o viață (...) luxoasă ... (Camil Petrescu) 

c) El și cu Strâmbă-Lemne au pornit la vânat. (Ion Creangă) 

d) De-aia zic eu, prin urmare/ Meargă pictorii la țară/ Ca să piară/ De căldură și 

de praf! (George Topîrceanu) 

e) Părând pe veci a răsări,/ Din urmă moartea-l paște,/ Căci toți se nasc spre a 

muri/ Și mor spre a se naște. (M. Eminescu) 

f) Neavând alt chip de ales, tânărul apăsă clanța. (G. Călinescu) 

g) Se află, în mijlocul familiei lui, puțin schimbată din pricina depărtării. (G. 

Călinescu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Scrie, în spațiul punctat din dreptul fiecărei cifre, litera corespunzătoare pentru 

complementele subliniate din text: 

 

Cuvântul Valoare morfologică Caz Funcție sintactică 

1. ……..  pentru a transforma A. complement circumstanțial de scop 

exprimat prin substantiv în acuzativ; 

2. ……..  din cauza războiului B. complement circumstanțial de scop 

exprimat prin verb la infinitiv; 

3. ……..  cu scopul reconstruirii C. complement circumstanțial de 

cauză exprimat prin substantiv în 

genitiv; 

4. ……..  pentru conservarea D. complement circumstanțial de scop 

exprimat prin substantiv în genitiv; 

E. complement circumstanțial de 

cauză exprimat prin substantiv în 

acuzativ. 
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1.  Alcătuiește enunțuri în care complementul circumstantial de cauză / de scop să fie 

folosit conform indicațiilor din paranteză: 

a) (un pronume interogativ, caz genitiv, funcția sintactică de complement 

circumstanțial de cauză)  

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

b) (substantiv comun, cazul dativ, funcția sintactică de complement circumstanțial de 

cauză)  

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

c) (verb la gerunziu, funcția sintactică de complement circumstanțial de cauză)  

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

d) (verb la supin, funcția sintactică de complement circumstanțial de scop)  

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

e) (substantiv comun, cazul genitiv, funcția sintactică de complement circumstanțial de 

scop) 

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

f) (locuțiune adverbială de scop, funcția sintactică de complement circumstanțial de 

scop)  

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

2.  Indică, prin subliniere, felul complementelor marcate în enunțurile următoare: 

a) A venit pentru asta. (complement circumstanțial de cauză/ complement  

circumstanțial de scop) 

b) Ne confruntăm pentru găsirea unei soluții. (complement indirect/ complement 

circumstanțial de scop) 

c) De aceea a venit, că era singură acasă. (complement circumstanțial de scop/ 

complement circumstanțial cauză) 

d) De aceea a venit, ca să nu fie singură acasă. (complement circumstanțial de cauză/ 

complement circumstanțial de scop) 

e) Profesorul mi-a spus că sunt capabil de efort mai mare. (complement circumstanțial 

de cauză/ complement indirect) 

f) A transpirat de febră. (complement circumstanțial de scop/ complement 

circumstanțial cauză) 
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Excelează! 
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3.  Analizează morfologic și sintactic complementele circumstanțiale de cauză și de scop 

subliniate pe text: Deși s-a propus ca să fie preluat de Oficiul Național de Turism 

pentru a-l transforma în loc de popas pentru tineretul pornit în drumeție pe Valea 

Moldovei, din cauza războiului, nu s-au găsit fondurile necesare. 

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

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

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

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

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

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

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

4.  Redactează un text de 80 – 100 de cuvinte în care să îți exprimi opinia referitoare la 

cauzele care au determinat schimbările climatice, propunând măsuri de ameliorare. Vei 

folosi cât mai multe complemente circumstanțiale de cauză și de scop, pe care le vei 

sublinia. 
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............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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5.  Folosind drept suport textul A, redactează o compunere de 100 – 150 de cuvinte, în 

care să istorisești o întâmplare petrecută demult și la care ai fost martor sau personaj. Nu 

uita să dai un titlu expresiv compunerii tale. 

În realizarea lui, vei avea în vedere următoarele repere: 

 să folosești narațiunea ca mod de expunere predominant; 

 să precizezi coordonatele spațio-temporale; 

 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 

 să te încadrezi în limita de spațiu. 



TEST SUMATIV  
Genul dramatic. Verbul 

Personaje : 

LEONIDA 

EFIMIȚA 

SAFTA  

(O odaie modestă de mahala. În fund, la dreapta, o uşă; la stânga o fereastră. De-o parte 

şi de alta a scenii câte un pat de culcare. În mijlocul odăii o masă împrejurul căreia sunt 

aşezate scaune de paie. Pe masă, o lampă cu gaz; pe globul lămpii un abat-jour cusut pe 

canava. În planul întâi, la stânga, o sobă cu uşa deschisă şi cu câţiva tăciuni pâlpâind. — 

LEONIDA e în halat, în papuci şi cu scufia de noapte; Efimiţa în camizol, fustă de flanelă 

roşie şi legată la cap cu tulpan alb. Amândoi şed de vorbă la masă) 

SCENA I 

LEONIDA: Aşa, cum îţi spusei, mă scol într-o dimineaţă, şi, ştii obiceiul meu, pui mâna 

întâi şi-ntâi pe „Aurora Democratică", să văz cum mai merge ţara. O deschiz... şi ce 

citesc? Uite, ţiu minte ca acuma: „ 11/23 Făurar... a căzut tirania! Vivat Republica!" 

EFIMIŢA: Auzi colo! 

LEONIDA: Răposata dumneei — nevastă-mea a d-întâi — nu se sculase încă. Sar jos din 

pat şi-i strig: „Scoală, cocoană, şi te bucură, că eşti şi dumneata mumă din popor; scoală, 

c-a venit libertatea la putere!" 

EFIMIŢA (afirmativ): Ei! 

LEONIDA: Când aude de libertate, sare şi dumneei răposata din pat... că era republicană! 

Zic: găteşte-te degrab', Miţule, şi... hai şi noi pe la revuluţie. Ne îmbrăcăm, domnule, 

frumos, şi o luăm repede pe jos pân' la teatru... (cu gravitate) Ei, când am văzut... ştii că 

eu nu intru la idee cu una cu două... 

EFIMIŢA: Ţi-ai găsit!... dumneata nu eşti d-ăia. Ehei! Ca dumneata, bobocule, mai rar 

cineva. 

LEONIDA: Ori să zici nu ştiu ce şi nu ştiu cum, că adicătele „acu, unde eşti tu republican, 

ţii partea naţiunii…“ 

EFIMIŢA: Aş! 
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• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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LEONIDA: Dar, când am văzut, am zis şi eu: să te ferească Dumnezeu de furia 

poporului!… Ce să vezi, domnule? Steaguri, muzici, chiote, tămbălău, lucru mare, şi lume, 

lume… de-ţi venea ameţeală nu altceva. 

EFIMIŢA: Bine că n-am fost la Bucureşti pe vremea aia! cum sunt eu nevricoasă, Doamne 

fereşte! păţeam alte alea… 

LEONIDA: Vezi bine!… Acu ia spune, cam câţi oameni te bate gândul că să aibă 

Galibardi?  

EFIMIŢA: Sumedenie! 

LEONIDA: O mie, domnule, numa' o mie. 

EFIMIŢA: Ei! fugi că mor! şi adică numa' cu o mie să... 

 (0 mică pauză şi căscături de amândouă părţile) 

LEONIDA: Trebuie să fie târziu, Miţule; ne culcăm? 

EFIMIŢA (se scoală şi se uită la ceas): Douăspce trecute, bobocule. 

  (I. L. Caragiale, Conu Leonida față cu reacțiunea) 

 

 

                                                                                                                       

1.  Precizează sinonimele următoarelor cuvinte subliniate din text:                       6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Scrie formele literare pentru următoarele cuvinte din text:                                 6 puncte 
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 odaie 

 obiceiul 

 gătește-te 

 să văz 

 deschiz 

 țiu 
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3.  Alege varianta corectă de răspuns.                                                                    6 puncte 

               Ce ziar citește personajul Leonida? 

a) „Adevărul” 

b) „Libertatea” 

c) „Aurora democratică” 

d) „Informația zilei” 

               Câți oameni afirmă Leonida că ar avea Garibaldi? 

a) 10 oameni; 

b) 100 de oameni; 

c) 1000 de oameni; 

d) niciun om. 

               Ce oră este când cele două personaje se decid să meargă la culcare? 

a) ora douăsprezece ; 

b) ora zece; 

c) ora nouă; 

d) ora opt. 

 

4.  Găsește, în textul dat, două cuvinte/ sintagme care indică timpul și spațiul acțiunii. 

                                                                                                                                  6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Prezintă, pe scurt, rolul dialogului în textul citat.                                                6 puncte 

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
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6. Dezvoltă într-un enunț două argumente conform cărora opera citată este un text 

dramatic.                                                                                                                    6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Cuvântul republică derivă din termenul latin res publica, însemnând „lucru public”. 

Republica este o formă de organizare statală (sau formă de stat) în care suveranitatea 

aparține poporului, iar puterea executivă este exercitată de cetățeni aleși pentru o 

perioadă determinată de timp. Acest termen, aidoma termenului echivalent politeia, din 

limba greacă, se referă la organizarea politică a societății în sens larg. Modul în care 

autorii clasici l-au folosit (spre exemplu, în Republica lui Platon) nu trebuie să fie 

considerat referință la un tip anume de instituție politică. Republica în antichitate nu 

reprezenta altceva decât interesul pentru comunitate, pentru polis, pentru oraș. 

Aristotel a formulat o distincție clară între trei forme de guvernământ: monarhia, 

aristocrația și democrația. Pe de altă parte, democrația nu este în mod necesar și 

republică. Un exemplu în acest sens este Marea Britanie, care, deși este stat democratic, 

nu este republică, ci „monarhie constituțională”, cu parlament ales direct de cetățeni. Șeful 

statului este monarhul ereditar. 

Primele republici în istorie au fost cele ale orașelor-state din Grecia antică și Italia 

antică. Ele erau republici sclavagiste, întrucât nu toți oamenii ce locuiau în acea republică 

aveau drepturi egale. Sclavii, conform acceptanței uzuale a acelor timpuri, erau ființe 

umane ce pierduseră absolut toate drepturile cetățenești. 

 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica) 

 

1.  Formulează enunțuri în care să precizezi următoarele aspecte în legătură cu textul 

dat. 

4 puncte 

  termenul latin din care derivă cuvântul republica; 

  țara europeană care este monarhie constituțională.    

2.  Indică valoarea morfologică a verbului a fi în următoarele două enunțuri din text: 

4 puncte 

  Republica este o formă de organizare statală (sau formă de stat) în care 

suveranitatea aparține poporului. ....................................................................................... 

  Șeful statului este monarhul ereditar. ............................................................. 

 

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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3.  Stabilește modul și timpul verbelor subliniate.                                    4 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Subliniază predicatele din enunțul următor, notează tipul primului predicat subliniat: 

4 puncte 

    Ele erau republici sclavagiste, întrucât nu toți oamenii ce locuiau în acea 

republică aveau drepturi egale.  

                                                                                  . 

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

5.  Stabilește valoarea morfologică a verbului subliniat din următorul context.      4 puncte 

    Ele erau republici sclavagiste, întrucât nu toți oamenii ce locuiau în acea 

republică aveau drepturi egale. 

 

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

6. Realizează un enunț în care același verb să aibă o valoare morfologică diferită, 

numește-o.                                                                                                                 4 puncte 

 

                                                                                               

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

 

 

 

 

 

Redactează un text de 100 – 150 de cuvinte în care să caracterizezi personajul 

Leonida, din textul A. 
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Verb Mod Timp 
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Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

  unitatea compoziției – 2 p; 

  coerența textului – 2 p; 

  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

  ortografia – 3 p; 

  punctuația – 3 p, 

  așezarea corectă în pagină – 1 p 

  lizibilitatea – 1 p 
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În elaborare, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 să precizezi două trăsături ale ale personajului; 

  să ilustrezi aceste trăsături  cu exemple relevante din text; 

  să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

  să respecți numărul de cuvinte indicat.      



Textul liric. Exprimarea emoțiilor și a sentimentelor. 
Repetiția. Substantivul – actualizare 
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Exersează 

 

        Amintește-ți! 

• Textul liric exprimă emoții, ..............................., dar și .............................. , 

fiind caracterizat de ............................. , pentru că autorul creează un univers 

ficțional, constituind viziunea personală asupra lumii și asupra existenței. 

• Eul ...................... este vocea care enunță discursul poetic, reprezentând o 

ipostază umană, precum cea a îndrăgostitului, a ....................................... , a 

................................. , a ................................... , a ....................................... etc. 

• Mărcile eului liric sunt reprezentate de: verbe și pronume de persoana I, 

singular/ plural, ............................................ , ............................................... etc. 

Numai noaptea vino, când tăcerea 

Se lovește tainic de ferești, 

Când mă-nchid ursuz în încăperea 

Unde stau și-aștept să te ivești. 

Ca un fur ce vrea să-mi intre-n casă, 

Dar s-a prins în curte, printre vreji, 

Numai noaptea vino, când se lasă 

O perdea de plumb pe ochii treji. 

Fluturând în urma ta eșarfe 

Negurile toate de pe lac, 

Fă să înceteze-aceste harfe* 

Care ziua-ntreagă nu mai tac! 

Și la umbra lunii blestemate 

Te apropie-ncet, prin pragu-nchis, 

Ca să fii și mai neașteptată 

Decât ai fi fost, venind prin vis. 

Nu-s frumoase zilele, nici calme, 

Cât aceste nopți ce mă-mpietresc. 

Dacă vii, bătând ușor din palme, 

Numai noaptea vino, când primesc! [...] 

Vino-ncet, ca ora ce-mi aduce 

Sărutarea nopții pe obraz. 

Locuiesc la ultima răscruce! 

Cheia-i lângă poartă pe zăplaz!** 

            (Radu Stanca, Numai noaptea) 
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*harfă, harpă  instrument muzical cu coarde, liră; 
**zăplaz  gard din scânduri; 

 

 

 

 

1.  Precizează sinonimele contextuale pentru următorii termeni preluați din text: 

  

 

 

 

2.  Menționează trei termeni din câmpul lexical al naturii. 

 

 

 

 

3.  Transcrie din textul suport: 

a. un vers care conține mărci ale eului liric; 

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

b. o repetiție; 

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

c. o structură care constituie o imagine auditivă; 

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

d.  două versuri care reflectă emoțiile transmise, numindu-le. 

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

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

4.  Alege, prin încercuire, răspunsul corect pentru următoarele afirmații privind tema și 

mesajul poeziei: 

 Tema textului este iubirea.                                                                                   DA/NU 

 Iubita îl fascinează pe îndrăgostit și îl îndeamnă la visare.                                 DA/NU 

 Imaginea iubitei se conturează în consonanță cu natura personificată.             DA/NU 

 În poezie nu apar elemente ale naturii cosmice.                                                 DA/NU 

 Momentul nopții este, în viziunea îndrăgostitului, momentul ideal episodului 

întâlnirii  cu iubita, deoarece coincide cu  liniștea și armonia desăvârșită, atât 

în planul exterior, cât și în planul interior.                                                               DA/NU 
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tăcerea  ......................................... fluturând  ....................................... 

să te ivești  .................................... calme  ............................................ 

fur  ................................................ răscruce  ........................................ 
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5.  Completează enunțurile de mai jos cu informații adecvate, referitoare la textul suport: 

a) Verbele la imperativ, precum .......................... , .......................... , ......................... ,  

sugerează ........................................................................................................................ 

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

b) Utilizarea exclamației, în ultimul vers al poeziei, accentuează sentimentele de ...... 

.......................................................................................................................................... 
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Vezi, rândunelele se duc, 

Se scutur frunzele de nuc, 

S-aşează bruma peste vii - 

De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? 

 O, vino iar în al meu braţ, 

Să te privesc cu mult nesaţ, 

Să razim dulce capul meu 

De sânul tău, de sânul tău! 

 Ţi-aduci aminte cum pe-atunci 

Când ne plimbam prin văi şi lunci, 

Te ridicam de subsuori 

De-atâtea ori, de-atâtea ori? 

În lumea asta sunt femei 

Cu ochi ce izvorăsc scântei... 

Dar, oricât ele sunt de sus, 

Ca tine nu-s, ca tine nu-s! 

Căci tu înseninezi mereu 

Viaţa sufletului meu, 

Mai mândră decât orice stea, 

Iubita mea, iubita mea! 

 Târzie toamnă e acum, 

Se scutur frunzele pe drum, 

Şi lanurile sunt pustii... 

De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii 

(Mihai Eminescu, De ce nu-mi vii?) 

 

 

1.  Extrage din textul suport substantive conform criteriilor date: 

 

 

 

 

2.  Explică modul de formare al substantivelor nesaț și iubita. 

  nesaț – ........................................................................................................................... 

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

  iubita – ........................................................................................................................... 

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

3.  Formează, prin derivare, un substantiv colectiv de la cuvântul de bază  frunză. 

 
 

genul masculin: ..................................... numărul singular:  ................................... 

genul feminin: ........................................ epicen: .................................................... 

genul neutru: ......................................... colectiv: .................................................. 

numărul plural: ...................................... nearticulat: .............................................. 
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4.  Notează cazul și funcția sintactică pentru substantivele selectate din textul dat: 

5.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

5.1 Forma corectă a substantivului tăcere, din textul A, articulat cu articol hotărât, în 

cazul genitiv, este: 

 

 

5.2 Substantivul iubita, din textul B, se află în cazul: 

 

 

5.3 Structura aduci aminte, din textul B, este: 

 

 

6.  Explică, în spațiul rezervat, rolul virgulei din versul Iubita mea, iubita mea! 

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

7.  Alege, prin încercuire, litera din dreptul răspunsului corect. 

În enunțul Când ne plimbam prin văi şi lunci, substantivele  îndeplinesc funcția 

sintactică de: 

 

 

 

 

 

 

1.  Alcătuiește enunțuri conform criteriilor precizate mai jos: 

a. substantivele lună și Ștefania să stea în toate cazurile învățate, precizând 

funcția sintactică obținută; 

Substantiv Caz Funcție sintactică 

de nuc 

bruma 

peste vii 

capul 

cu nesaț 

cu ochi 

sufletului 

a) tăcerii; b) unei tăceri; c) tăcerei. 

a) nominativ; b) vocativ; c) acuzativ. 

a) locuțiune substantivală; a) locuțiune verbală; 

a) circumstanțial de loc; b) atribut substantival; c) subiect multiplu; 

Excelează! 
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  Nominativ ....................................................................................................................... 

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

  Acuzativ   ........................................................................................................................ 

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

  Genitiv     ........................................................................................................................ 

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

  Dativ       ......................................................................................................................... 

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

  Vocativ   .......................................................................................................................... 

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

b. locuțiunile substantivale părere de rău și aducere aminte să fie în două cazuri 

diferite, menționând și funcția sintactică pentru fiecare situație; 

Locuțiuni 

substantivale 
Enunțuri Caz 

Funcție 

sintactică 

părere de rău 

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

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

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

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

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

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

aducere aminte 

3. ............................................................ 

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

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

4. ............................................................ 

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

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

2.  Formulează trei propoziții în care să demonstrezi polisemia substantivului braț din 

textul B. 

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

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

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

 3.  Descrie, în 50 – 60 de cuvinte, o grădină la începutul toamnei, exprimându-ți emoțiile, 

în care să inserezi minimum cinci substantive, indicând cazul și funcția sintactică. 
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4.  Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația repetiției din ultimul vers al textului B. 

 

 

 

 

 

 

5.  Redactează o compunere, de 150 – 250 de cuvinte, în care să îți exprimi opinia în 

legătură cu mesajul și semnificațiile poeziei De ce nu-mi vii? de Mihai Eminescu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 În elaborare, vei avea în vedere următoarele aspecte:  

 să formulezi o opinie în legătură cu mesajul și semnificațiile poeziei; 

 să-ți susții opinia prin două argumente adecvate, valorificând textul 

suport; 

 să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

 să te înscrii în limita de cuvinte. 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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Prepoziția 
 

Dar, bineînțeles, pădure fără uscături nu se poate. În decursul celor trei ani cât am 

stat la Cantemir, mi s-au ivit și mie unele mici neplăceri din partea elevilor, mai ales cu 

veșnica poveste a copiatului. […] Le spusei și eu școlarilor mei la teza de Filozofie: 

– Cine poate să copieze, s-o facă. Dacă-l prind, îi dau nota unu; dacă nu-l prind, de 

bună seamă că-i dau nota pe care o merită lucrarea; dar îl rog să mi-o spună, și-i  

făgăduiesc că-i voi menține nota. […] 

După teza de Filozofie, pe trimestrul al II-lea, am adus caietele, am trecut notele în 

catalog și am întrebat: 

– Ei, cine a copiat? V-am spus că, dacă îmi mărturisiți, vă păstrez nota obișnuită. 

[…] 

Freamăt în bănci, câteva șoapte, dar nicio mână ridicată. 

– Bravo! Trebuie deci să fiu mândru de voi și de mine. 

– Să nu fiți, domnule profesor! auzii un glas subțirel în banca întâi de la fereastră. 

Și se ridică un băiat cocoșat, firav și palid, Ghidarcea, foarte inteligent, dar cam 

delăsător. 

– Cum, Ghidarcea, tu ai copiat? 
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Exersează 

 

          Amintește-ți! 

• Prepoziția este partea de ............................., care leagă un ........................ 

sau .................................... de cuvântul ........................................... . 

• După structură, prepozițiile pot fi clasificate în: ..................................... și 

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

• Prepoziții care cer cazul acuzativ sunt: ........................................................... . 

• Prepoziții care cer cazul genitiv sunt: .............................................................. . 

• Prepoziții care cer cazul dativ sunt: ................................................................. . 

112 



– Am copiat, domnule profesor, răspunse Ghidarcea, aplecându-și capul într-o 

parte, ca și cum ar fi vrut să spună: ce era să fac? […] 

– Hm! Vedeam eu că te tot fâțâi, te apleci și te sucești, dar să-ți spun cinstit, ești cel 

din urmă pe care l-aș fi bănuit că e în stare să copieze. Ce notă ai luat la teză? 

– Nouă! 

– Oho…bună! S-o stăpânești sănătos, dar cum știu că tu ești băiat deștept și bun, 

cred că n-o să-ți dea voie conștiința să te mulțumești cu o notă pe care ai obținut-o prin 

fraudă. 

 

(Grigore Băjenaru, Bună dimineața, băieți!)  

 

 

 

1.  Notează câte un sinonim contextual în dreptul fiecăruia dintre cuvintele:  

 

 

 

 

 

2.  Explică rolul virgulei în replica: Cine poate s-o copieze, s-o facă. 

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

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

3.  Alege A pentru adevărat și F pentru fals: 

A / F     În primul enunț există un cuvânt compus. 

A / F     Ghilimelele folosite în replica elevului Ghidarcea redau gândurile acestuia. 

4. Selectează din fragmentul citat o secvență, de maximum 10 cuvinte, care prezintă 

elemente de portret al unuia dintre personaje. 

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

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

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

5. Exprimă-ți opinia despre atitudinea pe care o are profesorul cu privire la gestul 

fraudulos al elevului Ghidarcea. 

.................................................................................................................................... 
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prind 

delăsător 

fraudă 
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Brașovul este cunoscut și datorită Festivalului Internațional „Cerbul de Aur”, ce se 

ținea aproape în fiecare an în centrul orașului. Acesta a avut pe scena sa nume celebre 

precum Thomas Anders, Toto Cutugno, Tom Jones, Coolio, Ray Charles, Pink, Kylie 

Minogue sau Christina Aguilera. Stațiunea de iarnă Poiana Brașov se află la 12 km 

distanță de centrul municipiului, dispunând de o infrastructură dezvoltată pentru 

practicarea sporturilor de iarnă.Mărturiile dezgropate indică prezența unor mari culturi 

neolitice (celebra cultură Noua, Tei, Dealu-Melcilor) pe teritoriul de azi al Brașovului, apoi 

au urmat descoperiri din epoca bronzului. Nu departe de Brașov s-au găsit bare de aur, cu 

ștampila oficiului din Sirmium și monograma lui Crist, emise în a doua jumatate a sec. IV 

Mai târziu, descoperirile arheologice au atestat existența unor temple dacice în zona 

Pietrele lui Solomon, a unor depozite de alimente în Piața Sfatului, a unor așezări și cetăți 

pe Dealu-Melcilor și în cartierul Valea Cetății. Majoritatea acestora au fost deteriorate sau 

distruse de către autoritățile comuniste, în cadrul programului de sistematizare. 

Până spre secolul al XIII-lea al erei noastre, niciun document nu pomenește de 

Brașov. Totuși, se remarcă o continuă locuire, mai ales în zona Șchei sau Bartolomeu. 

Actualul municipiu s-a format prin unirea mai multor nuclee: Bartholomä, Martinsberg, 

Cetatea (Corona), Șcheii Brașovului, Blumăna, Noua, Dârste, Stupini. 

Tot aici exista, cu mult înainte de înființarea cetății Brașovului medieval, o veche 

așezare românească cu numele "Cutun" sau "Cotun" de formă circulară, limitată de 

actualele străzi: Pe Coastă, I. Barac, Valea Morilor și Coastei, ai căror locuitori din 

vechime erau apărătorii cetății de pe Tâmpa. Această așezare a continuat să existe și 

după înființarea cetății Brașov, dar după înălțarea zidurilor și a bastioanelor (1455) a 

rămas în afara incintei.O altă explicație cu privire la vechea așezare românească era că 

aceasta era locuita și de slavii bulgari (denumirea ei veche fiind Bolgarszeg). Denumirea 

de "Cutun" este străină de limba română, fiind de fapt de origine cumană (Kotony).  

(www.wikipedia.ro) 

 

 

    Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1.  Sunt numai prepoziții care cer cazul acuzativ:  

a) de, pentru, la, cu, spre, din; 

b) contra, cu, sub, în fața, în jurul, în; 

c) pe, lângă, peste, despre, dinspre, grație. 

2.  În fragmentul Brașovul este cunoscut și datorită Festivalului Internațional 

„Cerbul de Aur”, ce se ținea aproape în fiecare an în centrul orașului sunt: 

a) o prepoziție care cere cazul dativ și două cu acuzativ; 

b) două prepoziții cu acuzativ; 

c) o prepoziție cu genitiv și două cu acuzativ. 
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    Rezolvă următoarele cerințe: 

3.  Realizează corespondența dintre coloane: 

 

 

 

 

 

 

4.  Identifică în textul B două prepoziții și două locuțiuni prepoziționale. 

 

 

 

 

5.  În construcția Zbura în fața mașinii, expresia subliniată este: 

 

 

 

6.  Precizează care dintre expresiile următoare sunt locuțiuni prepoziționale: în urmă, pe 

dinăuntru, în preajmă, în loc, alături de. 

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

7.  Corectați greșelile. 

  Când am vorbit pe telefon, m-a luat drept tu și mi-a povestit despre lucrarea ta 

douăzeci de minute la rând. ............................................................................................... 

  Îi spun la un tovarăș al meu. .......................................................................................... 

  A luat banii la femeie. .................................................................................................... 

  Mama la fete nu era acasă. ........................................................................................... 

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

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

cu până 

pe acuzativ mulțumită 

la dativ datorită 

grație genitiv contra 

înaintea asupra 

Excelează! 

1.  Precizează valoarea morfologică a lui de în structurile: 

  De-mi găsești pixul pe jos, pune-l aici! 115 



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

  De la noi până la mare e cale lungă. 

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

  Am fugit de mi s-au tocit pantofii. 

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

2.  Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul deasupra să fie adverb și prepoziție. 

 

 

 

 

3.  Comentează sintagma Pădure fără uscături nu se poate, prin raportare la episodul 

prezentat în textul A. 

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

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

4.  Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, relația dintre profesor și elevi, așa cum se reflectă în 

textul A. 

 

 

 

 

 

 

5.  Alcătuiește un text de tip argumentativ de 100 – 150 de cuvinte despre importanța 

școlii în viața unui om. 
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....................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

În elaborarea textului, vei avea în vedere: 

 să folosești narațiunea și dialogul, ca moduri de expunere;  

 să păstrezi personajele textului și tipul de narator; 

 să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

 să te încadrezi în numărul de cuvinte indicat. 
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Textul liric. Strategii de interpretare a limbajului figurat. 
Metafora. Adjectivul – actualizare 
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Exersează 

 

        Amintește-ți! 
 

•  În textul liric, imaginile și atmosfera sunt create prin folosirea particulară 

a limbajului, prin combinarea cuvintelor după reguli proprii. Astfel iau 

naștere figurile de ................... . Ele reprezintă procedee de modificare a 

sensurilor proprii în sensuri figurate pornind de la funcția expresivă a 

cuvântului. Printre figurile de stil se numără epitetul, 

...................................... , ........................... și metafora.  

•  .............................................. este figura de stil prin care se înlocuiește 

un termen obișnuit cu unul neobișnuit, figurat, pe baza unor asemănări. 

De exemplu: ,,Vorba-i e tunet, răsufletul ger“. 

•  Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care determină un 

..................................... sau un ..................................... al acestuia, 

exprimând ................................... unui obiect în sens larg. 

• Locuțiunea adjectivală este ..................................................................... 

care este sinonim cu un adjectiv și se comportă în vorbire ca un  

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

Un aer călduț, parfumat 

Sub cerul de-un pal ivoriu*, 

În vale pârâul umflat 

aleargă salbatec și viu. 

În zori m-a trezit sărutarea 

trimisă pe-o raza de soare; 

Lumina-neca departarea - 

tot râul murise-n uitare. 

Veni pe aripă de vânt 

O veste frumoasa din cer. 

Și-acuma bătrănul pământ 

Își lasă cojocul de ger. 
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*ivoriu = 1. fildeș; 2. dentină; 3. aici culoarea fildeșului, alb-gălbui; 

**zefir = 1. aici vânt lin, călduț care suflă primăvara dinspre apus, adiere; 2. țesătură  

ușoară de bumbac mercerizat din care se confecționează obiecte de lenjerie; 

 

 

 

 

1.  Menționează, din text, două cuvinte care denumesc elemente ale naturii cerești și 

două care denumesc elemente ale naturii telurice.  

                              Elemente cerești:                                     Elemente telurice: 

 

 

 

2.  Alege, prin încercuire, răspunsul corect pentru afirmația următoare: 

  Veni pe aripă de vânt: 

 

 

3.  Numerotează secvențele următoare, în ordinea apariției lor în textul dat: 

 

 

 

 

 

4.  Rezolvă cerințele formulate în cadranul de mai jos: 
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E vestea ce-o murmură seara 

zefirul **. Pădurea o știe; 

Sosește de-acum Primăvara, 

să bucure lumea pustie. 

Prin dealuri sărace, se-aude 

un zvon care crește mereu. 

Îl spun a pârâului unde 

Îl cântă tot sufletul meu. 

O floare albastră și crudă 

se-nalță sfioasă spre soare 

și cată la loc să se-ascundă 

de firea zăpezii ce moare. 

 Tu soare, trimite lumina 

în raze bogate spre noi 

și fă să răsară-n grădină 

frunzișul, pe arborii goi. 

(Magda Isanos, Primăvara) 

a) un aer călduț; b) un zvon; c) o veste. 

a) trimite lumina; 

b) a pârâului unde; 

c) lumea pustie; 

d) lumina-neca. 
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5. Propune un alt titlu adecvat pentru această poezie, în concordanță cu mesajul 

acesteia.  
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I. Încercuiește răspunsul corect pentru 

afirmațiile următoare:  

 În textul-suport, este vorba numai 

despre instalarea primăverii.     DA/ NU 

 În text nu se regăsesc elemente 

acvatice.                                     DA/ NU 

 Gâzele personificate însuflețesc 

tabloul de primăvară.                 DA/ NU 

 Atmosfera surprinsă de autoare este 

de bucurie și de încântare.        DA/ NU 

II. Ordonează cuvintele următoare, 

astfel încât să obții un singur enunț 

despre mesajul poeziei: personificarea, 

și, sugerează, prin, astrului, natura, de, 

autoarea, a transfigura, lumină, soarelui, 

primăvara, prin, căldură, puterea. 

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

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

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

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

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

IIi. Transcrie, din textul dat, secvența în 

care este descris pârâul.  

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

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

IV. Extrage o structură din textul 

poeziei, care să reprezinte o metaforă. 

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

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

Cu legănări abia simțite și ritmice, încet-încet, 

Pe pajiștea din fața casei, caișii, zarzării și prunii, 

Înveșmântați în haine albe se clatină în fața lunii, 

Stând gata parcă să înceapă un pas ușor de menuet*. 

 Se cată ram cu ram, se-nchină, și-n urmă iarăși vin la loc, 

Cochetării și grații albe, și roze gesturi, dulci arome, 

Împrăștie în aer, danțul acesta ritmic de fantome, 

Ce-așteaptă de un an de zile minuta asta de noroc. 

Ce e de spumă, sus pe ramuri, se face jos de catifea, 

Și astfel umbrele căzute pe pajiște par mantii grele 

Zvârlite de dănțuitorii ce au rămas numa-n dantele, 

În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea.  

Pe gura scorburilor vântul plecat a deșteptat un cânt, 

Și-nvoalte mâneci horbotate se-ntind ușoare să salute 
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Preludiul acestei stinse și dulci orchestre nevăzute, 

Și-apoi cu reverențe pomii s-au înclinat pân' la pământ. 

Ghirlănzi de flori îi leagă-n treacăt și-un arc sub fiecare ram 

Boltește-albastre perspective, sub care alte cete ninse 

Coboară pe pământ din ceruri, venind cu candele aprinse 

Să facă și mai albă noaptea acestui alb epitalam**. 

 Așa-s în clipa asta toate, dar mâine albii cavaleri, 

Despodobiți de-atâtea grații, ce le-mprumută luciul lunii, 

Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caișii, zarzării și prunii, 

Banalii pomi din fața casei, ce-i știu de-atâtea primăveri. 

(Dimitrie Anghel, Balul pomilor) 

 

*menuet  1. dans de origine franceză, cu caracter ceremonios și mișcare moderată, devenit dans de curte și 

de salon; 2. compoziție muzicală după care se execută menuetul; 3. parte a unei sonate, a unei simfonii etc.; 

**epitalam  cântec de nuntă sau mic poem compus în cinstea mirilor cu prilejul oficierii căsătoriei; 
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1. Indică, din prima strofă a poeziei, două adjective propriu-zise și două adjective 

provenite din verbe la participiu. 

              Adjective propriu-zise:                Adjective provenite din verbe la participiu: 

 

 

 

2. Realizează corespondența, prin săgeți, între adjectivele de pe prima coloană și 

numărul de forme flexionare ale acestora, de pe cea de-a doua coloană. 

 

 

 

 

3.  Încercuiește răspunsul corect pentru afirmația de mai jos. 

  Seria care cuprinde numai adjective variabile este: 

 
 

Adjective: Numărul de forme flexionare 

1. căzut; a. două forme flexionare; 

2. dulce; b. trei forme flexionare; 

3. mic. c. patru forme flexionare. 

a) bordo, limpede, puternic; b) alb, mov, verde; c) albastru, curat, frumos. 
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4.  Explică următoarele aspecte privind adjectivele: 

a. modul cum se realizează acordul adjectivelor cu substantivul determinat din versul 

următor: Preludiul acestei stinse și dulci orchestre nevăzute; 

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

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

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

b. ortografierea cu doi „i" a adjectivelor albii și banalii, subliniate în text; 

 

 

 

 

 

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

c. modul de formare al adjectivelor legendar și aprinse. 

 legendar = .................................................................................................................. 

 aprinse = .................................................................................................................... 

5.  Menționează gradul de comparație pentru fiecare dintre adjectivele preluate din 

poezie: 

 

 

 

 

6.  Extrage din textul poeziei două adjective fără grad de comparație, apoi întocmește o 

listă proprie, cu alte exemple de adjective care nu au grad de comparație. 

 

 

 

 

 

7.  Realizează analiza sintactico-morfologică a adjectivelor scrise îngroșat în textul dat. 

 simțite = ....................................................................................................................... 

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

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

 ritmic =  ................................................................................................................... 

albii banalii 

Adjectiv: 

Gradul de comparație 

grele mai albe 

Adjective din poezie 

 fără grad de comparație .................................................................................... 

Alte exemple de adjective 

fără grad de comparație 
.................................................................................... 

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

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

 stinse = .......................................................................................................................... 

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

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

1.  Formulează enunțuri astfel încât să respecți reperele menționate: 

a) adjectivul drag cu forma de feminin plural, să stea în cazul vocativ; 

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

b) adjectivul timid, având forma de feminin singular, să îndeplinească funcția 

sintactică de nume predicativ; 

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

c) adjectivul visător, folosit la genul masculin, numărul singular, să fie atribut 

adjectival în cazul genitiv; 

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

d) adjectivul cuminte să fie atribut adjectival în cazul dativ; 

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

e) să utilizezi un adjectiv provenit din verb la participiu cu funcția sintactică de nume 

predicativ; 

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

f) să inserezi un adjectiv provenit din verb la gerunziu cu funcția sintactică de atribut 

adjectival în cazul acuzativ; 

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

g) să demostrezi calitatea de adjunct a adjectivului tristă; 

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

h) să exemplifici calitatea de centru a adjectivului siguri; 

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

i) să utilizezi locuțiunea adjectivală cu scaun la cap, având funcția sintactică de 

atribut adjectival în cazul dativ; 

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

j) locuțiunea adjectivală cu capul în nori să fie nume predicativ. 

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

Excelează! 
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2.  Alcătuiește un text, de 60 – 80 de cuvinte, în care să prezinți o pădure sau o livadă la 

începutul primăverii, utilizând: 

 trei adjective derivate, pe care le vei marca cu verde prin subliniere; 

 două adjective compuse, pe care le vei încercui cu roz; 

 două adjective antepuse substantivelor, pe care le vei sublinia cu galben; 

 un adjectiv la superlativ absolut, gradul să fie obținut printr-un mijloc expresiv de 

redare a superlativului absolut, pe care îl vei încadra într-un chenar roșu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.  Realizează un cvintet, după specificațiile prezentate mai jos, care să sintetizeze ideile 

și emoțiile tale față de anotimpul reînvierii naturii și al bucuriei, valorificând și cele 

două texte propuse. Primul vers conține termenul-cheie PRIMĂVARA, al doilea vers este 

alcătuit din două adjective, reprezentând particularitățile sale, al treilea vers este constituit 

din trei verbe la gerunziu (cu terminația -ind/-ând), exprimând acțiuni specifice anotimpului 

indicat, al patrulea vers cuprinde un enunț sugestiv, iar al cincilea vers este format dintr-un 

singur substatantiv cu valoare de simbol. Poți folosi culori diferite! 

PRIMĂVARA 

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

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

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

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

4.  Prezintă, în 50 – 60 de cuvinte, semnificația unei metafore la alegere din textul B. 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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5. Elaborează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să ilustrezi 

particularitățile unui text liric, pornind de la unul dintre cele două texte suport.  

 Vei integra în conținutul compunerii, informații referitoare la: 

  tema, mesajul și semnificațiile operei lirice alese; 

  mărcile eului liric; 

  modurile de expunere utilizate; 

  resursele expresive ale textului, figuri de stil și imagini artistice; 

  elementele de prozodie. 
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Strategii de comprehensiune a textului liric, epic și dramatic. 
Reflecții asupra limbajului și a structurii textelor 

de tip liric, epic și dramatic 
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Exersează 

 

Mai! Mai! și aurora cu lacrimi de topaze*, 

Mai: albele calicii** de crini, dulci flori de-amor, 

Și vocile de frunze, și raze, și extaze, 

Ș-a traiului uitare, un chin de care mor. 

Mai: barca ce se duce pe undele tăcute, 

Și clarul dimineții, și veseli lopătari, 

Și luni ce sparg văzduhul pe-azururi renăscute, 

Și bălți de-argint, și trestii, și candizi nenufari***. 

Ș-oriunde, o natură tot tânără, tot blondă, 

Și-n cer, pe car de flăcări, Apollon****, crud și blând, 

Lucind într-o părere de cursă vagabondă, 

Jucându-și caii de-aur și-n inimi săgetând.                             

                                                                                         (Alexandru Macedonski, Mai) 

 

 
*topaz = silicat  natural de aluminiu cu fluor, cristalizat în sistem rombic, de obicei de culoare galbenă, folosit 

ca piatră prețioasă; 

**caliciu =1. aici înveliș extern al florii, alcătuit din sepale libere sau unite 2. vas liturgic de forma unei cupe; 

potir;  

***nenufari = nuferi; 

**** Apollon = Apollo sau Apolo este, în mitologia greacă și în mitologia romană, zeul zilei, al luminii și al 

artelor, protector al poeziei și al muzicii, conducătorul corului muzelor, personificare a Soarelui; 

 

 

 

1. Menționează, din text, patru cuvinte cuvinte care definesc elementul vegetal din 

peisajul descris. 
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2. Precizează antonimele contextuale ale termenilor evidențiați prin subliniere în poezie. 

 

 

 

 

 

 

3. Aruncă zarul pentru a stabili ordinea în care vei rezolva sarcinile de pe fațetele cubului 

desfășurat mai jos. Poți colabora cu colegul de bancă! 
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dulci;  ≠ 

uitare;  ≠ 

candizi;  ≠ 

tânără;  ≠ 

I.  Alege prin încercuire, 

răspunsul corect pentru 

afirmația următoare: 

Sparg văzduhul pe-azururi 

renăscute: 

 a. lunile; 

 b. bălțile; 

 c. trestiile.  

V. Completează spațiile 

libere din enunțul: 

Măsura ultimului vers al 

poeziei este .................... 

de ..................... silabe. 

II. Încercuiește răspunsul 

corect pentru afirmațiile: 

 În textul-suport, apar  

elemente acvatice.   DA / NU 

În textul dat sunt prezente 

păsări care însuflețesc tabloul. 

                                  DA / NU 

VI. Completează propo-

ziția dată: 

Structura vocile de 

frunze reprezintă o 

imagine artistică .............. 

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

III. Pune în ordine secvențele 

următoare conform textului: 

  a. veseli lopătari;           ........ 

  b. aurora cu lacrimi;       ....... 

  c. cursă vagabondă;     ........ 

  d. car de flăcări;            ........ 

IV. Ordonează cuvintele 

următoare, notând cifra de 

ordine deasupra lor, astfel 

încât să obții un singur enunț 

despre mesajul poeziei: 

sugestie, o, utilizată, 

reprezintă, în, a purității, 

cromatica, și, a armoniei, 

naturii, ei, zugrăvirea. 126 



4.  Transcrie, din textul dat: 

  secvența în care este descris Soarele; 

 

 

 

  o imagine artistică vizuală și una dinamică; 

 

 

 

  un vers care conține o personificare; 

 

 

 

  două versuri care surprind emoții și trăiri ale eului liric; 

 

 

 

  o structură textuală care reprezintă o metaforă; 

 

 

 

  o secvență care constituie o enumerație. 

 

 

 

5.  Indică numărul de strofe cuprinse în poezie, apoi numește tipul de strofă utilizat și rima 

poeziei. 

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

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

 

 

1.  Exemplifică două elemente specifice descrierii de tip tablou, utilizate în textul dat, 

prezentând semnificațiile acestora și motivându-ți alegerea făcută. 

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

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

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

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

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

2. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația titlului, în relație cu conținutul poeziei, apoi 

propune un alt titlu potrivit pentru aceasta, în concordanță cu mesajul poetic. 

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

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

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

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

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

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

Titlul propus de mine este: 
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3. Recitește secvențial textul și extrage, la alegere, două-trei citate care ți-au atras atenția 

în mod deosebit sau pe care le consideri sugestive, apoi notează-le pe prima coloană a 

jurnalului, iar pe cea de-a doua coloană, prezintă-ți reflecțiile. Poți să faci referire la 

aspectele menționate între paranteze sau să propui altele noi! 

Jurnal cu dublă intrare 

CITATE DIN TEXT REFLECȚII ȘI NOTAȚII PERSONALE 
(motivul alegerii citatului, la ce te duce cu 

gândul, unde ai mai întâlnit informațiile, ce 

sentimente îți provoacă, ești sau nu de acord 

cu poziția/viziunea autorului, tema, mesajul, 

ideile și emoțiile transmise, semnificații ale 

figurilor de stil și ale imaginilor artistice, 

impresii și păreri personale, întrebări și 

conexiuni cu experiențe personale sau alte 

opere citite etc.) 

I.  
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4.  Te provoc să-ți testezi, prin joc, capacitatea de a face asocieri și în același timp 

creativitatea! Completează enunțul Dacă PRIMĂVARA ar fi ...., notat cu roșu, folosindu-te 

de cunoștințele acumulate din diverse domenii ale cunoașterii, pe care le-ai explorat până 

acum și de resursele propriei tale imaginații, conform criteriilor din prima coloană. 

Ii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iii.  

 

 

 

Categoria de obiecte Numele obiectului Motivația asocierii 

 un sentiment 
ar fi ... deoarece ... 

 un fruct 

 un animal 

 o culoare 

 un material 

 o planetă 

 o floare 

 un instrument muzical 

Dacă PRIMĂVARA ar fi .... 

5.  Prezintă, în 60 – 80 de cuvinte, mesajul și semnificațiile ultimei strofe din poezie. 

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

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

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

................................................................................................................................. 129 
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............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

Zburau sus, sus de tot. Pădurile, câmpiile, apele, ici şi colo câte un sătuc sau un 

orăşel, toate arătau de parcă erau de jucărie. Vremea era frumoasă. Soarele strălucea, 

cerul era senin, iar Orlando plutea când deasupra, când dedesubtul lor, şi la răstimpuri 

striga „IUHUU!“ când ajungea în dreptul băiatului.  

Krantz apăsă unul dintre butoanele de pe bordul maşinii şi geamurile se ridicară în 

jurul lor, acoperindu-i ca o cupolă de sticlă care lăsa să se vadă cerul. Acum puteau vorbi 

fără să mai trebuiască să strige unul la altul din cauza vântului.  

Finn nu fusese niciodată la bunicul lui, în Winterberg. Ştia doar că bătrânul 

Stormwind, cum îi spunea toată lumea, era foarte ocupat şi că el şi Nikanor nu erau în 

relaţii foarte bune.  

– Arhimagician… spuse el cu voce tare fără să-şi dea seama. 

– Da, arhimagicianul Vântului, zise Krantz. Mare răspundere. O să-i dai bătaie de 

cap, o să încerce să te facă să-ţi revii la normal. Pierdere de vreme, după părerea mea… 

Chiar dacă morocănosul pitic îi spusese iarăşi ceva neplăcut, Finn se simţea în 

continuare fericit. Nimic nu-i putea strica plăcerea zborului cu maşina. 

– Îi ştii pe ceilalţi arhimagicieni? îl întrebă el ca să schimbe vorba. Şi pe ucenicii lor?  

De îndată ce rosti cuvântul ucenic simţi cum i se strânge inima. Dacă învăţăceii 

celorlalţi arhimagicieni se vor purta cu el exact la fel ca foştii lui colegi? Şi cum avea să îi 

justifice bunicul prezenţa acolo, printre ei, când el nu era în stare să stârnească nici măcar 

o adiere de vânt? 

– Bineînţeles că-i ştiu, spuse Krantz ofensat. Doar vin la noi în fiecare an, de 

solstiţiu. Ucenicii, nu-i ştiu pe toţi. O ştiu pe ucenica Gaiei, arhimagiciana din Ţinutul de la 

Miazăzi. Ne-au vizitat împreună într-o iarnă. Gaia şi bătrânul Stormwind sunt prieteni 

foarte buni. 

– Gaia? spuse Finn. 

– Da, Gaia. Ea stăpâneşte Magia Pământului. Ceilalţi doi sunt Zeea, arhimagici- 

ana Ţinutului de la Apus, cea care are puterea Apei, şi Wulkan, arhimagicianul 

Ţinutului de la Răsărit. Wulkan stăpâneşte Focul. E un magician foarte puternic, spuse 

Krantz admirativ. Bătrânul Stormwind e al patrulea arhimagician, cel care are în puterea 

sa Vântul. Al cărui urmaş ar trebui să fii tu. Asta dacă ai avea încă magie… Ei, ia te uită, 

aproape am ajuns, adăugă el după o pauză.  

Un lanţ de munţi cu vârfuri înzăpezite se ivise la orizont. 

Finn se ridică un pic în scaun ca să vadă mai bine. În faţa lor, jos, în vale, se 

zărea un orăşel cu case frumos rânduite, una lângă alta, pe cele două maluri ale 130 
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râului. Pe coastele înverzite ale dealurilor păşteau domol vaci albe cu pete maronii. Când 

era mic Adalia îi spusese că erau vaci speciale care dădeau lapte cu cacao. Lui Finn încă 

îi plăcea să creadă că-i adevărat.  

– Ăsta-i Winterberg? Arată grozav. Care-i casa bunicului?  

– N-o poţi vedea de aici. Sau mai bine zis poţi vedea doar ce vrea bătrânul 

Stormwind să vezi. Şi asta-i valabil şi înăuntru. Nu toate uşile din casă duc unde ai crede 

că duc… îi zise Krantz şi se pregăti de aterizare.  

– Cum adică? spuse Finn nedumerit.  

– Adică pentru toţi oamenii de rând e doar o casă ca toate celelalte, dar pentru 

magicieni şi pentru cunoscuţi e mult mai mult decât atât. Ai să vezi. 

  (K.J. Mecklenfeld, Ca prin urechile acului, din volumul „Cartea Miracolelor”) 

1.  Scrie sinonimele cuvintelor marcate prin subliniere în textul suport: 

senin ofensat 

vorba rânduite 

să justifice nedumerit 

2.  Completează ciorchinele de mai jos cu structurile menționate în text, care se referă la 

puterile magice ale arhimagicienilor. 

Puteri 

magice 

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

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

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

3.  Alege, prin încercuire, litera corespunzătoare răspunsului corect. 

  Satele și orașele peste care zburau cei trei păreau: 

a) de carton; 

b) de jucărie; 

c) de sticlă. 131 
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  Finn și Krantz zburau: 

a) cu aripile proprii; 

b) cu mătura magică; 

c) cu mașina. 

  Numele bunicului lui Finn este: 

a) Nikanor; 

b) Stormwind; 

c) Wulkan. 

  Bunicul lui Finn locuia în: 

a) Winterberg; 

b) Ținutul de la Răsărit; 

c) Ținutul de la Apus. 

  Pe coastele dealurilor pășteau: 

a) caii; 

b) oile; 

c) vacile. 

4.  Elaborează, pe baza textului, câte două întrebări care să înceapă cu termenii notați în 

jurul stelei, ale căror răspunsuri să se regăsească în conținutul acestuia: 

 

 

 
 

        Ca prin urechile 

      acului 
                

Cine ...? 

Ce ...? 

Unde ...? 

Când ...? 

Cum ...? 

De ce ...? 

5.  Formulează două idei principale/ secundare care se desprind din textul dat. 

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

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

1.  Numește modurile de expunere prezente în text, exemplificându-le cu scurte citate  

adecvate. 
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............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

2.  Comentează, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația următoarei secvențe textuale:  

 Pe coastele înverzite ale dealurilor păşteau domol vaci albe cu pete maronii. Când 

era mic Adalia îi spusese că erau vaci speciale care dădeau lapte cu cacao. Lui Finn 

încă îi plăcea să creadă că-i adevărat.  

3.  Realizează blazonul lui Finn în șablonul alăturat, notând în secțiuni, patru trăsături ale 

acestuia care se relevă din text. Poți adăuga pe margine desene și simboluri grafice! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Rezolvă sarcinile notate mai jos, respectând sugestiile oferite. Poți lucra în echipă cu 

alți colegi! 

Prezintă cadrul și atmosfera surprinse în timpul zborului/ călătoriei, 

referindu-te la următoarele aspecte: elementele care alcătuiesc 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................. 
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peisajul vizualizat, trăsăturile acestora, momentul surprins, figurile de stil utilizate, 

sentimentele și senzațiile trăite de personaje etc. 

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

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

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

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

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

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

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

II. Pălăria albastră 

Selectează două citate de caracterizare directă și două citate de 

caracterizare indirectă pentru un personaj la alegere, numind 

trăsătura reliefată în fiecare dintre pasajele notate. 

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

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

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

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

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

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

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

III. Pălăria verde 

Alcătuiește, împreună cu colegii de echipă, după modelul 

poveștilor cu mai mulți autori, o compunere, de 60 – 80 de 

cuvinte, în care să fie inserate următoarele secvențe, folosite într-

o ordine aleatorie, pe care le vei marca prin subliniere: 

arătau de parcă erau de jucărie, se simţea în continuare fericit, coastele înverzite, vârfuri 
înzăpezite, o adiere de vânt, o cupolă de sticlă. 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................... 
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Imaginează-ți o posibilă continuare a întâmplării, în 60 – 80 de 

cuvinte, care să surprinda momentul întâlnirii dintre nepot și 

bunic la casa acestuia din Winterberg. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizează un scurt dialog între Finn și bunicul său în momentul 

întâlnirii!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Într-un text de 40 – 60 de cuvinte, prezintă neputința și temerea 

care macină sufletul lui Finn, precum și posibilele cauze care stau 

la baza acestora, apoi întocmește o listă a problemelor cu care 

crezi că s-ar putea confrunta pe viitor din cauza incapacității sale. 

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

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

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

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

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

5. Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți 

caracteristicile unui text epic, valorificând textul suport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere: 

   să precizezi patru caracteristici ale textului epic; 

 să prezinţi detaliat două dintre caracteristici, utilizând exemple 

adecvate din text; 

   să ai structura specifică tipului de compunere cerut; 

   să te înscrii în limita de cuvinte indicată; 

 să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi 

vocabularul adecvate conţinutului, normele de ortografie şi de 

punctuaţie. 
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Personajele: 

BLANCHE 

STELLA 

STANLEY 

MITCH 

EUNICE 

STEVE 

PABLO 

O FEMEIE NEAGRĂ 

UN DOCTOR 

O SORĂ 

UN TÂNĂR COLECTOR 

O FEMEIE MEXICANĂ 

Exteriorul unei clădiri cu etaj, în colţul unei străzi din New Orleans, denumită 

Câmpiile Elizee şi care uneşte liniile de triaj cu fluviul. Cartierul este sărăcăcios, dar spre 

deosebire de cartierele asemănătoare din alte oraşe americane, mizeria are aci ceva 

pitoresc, plin de farmec. Casele sunt, în cea mai mare parte, din cherestea albă, înnegrite 

de vreme, cu scări exterioare înguste şi şubrede, cu balcoane şi frontoane ciudat 

ornamentate. Clădirea are parter şi un etaj. În faţă, la intrare, câteva trepte, care au fost   

odată   albe. Este o după-amiază târzie de mai, a început să se întunece. Cerul, care se 

vede împrejurul clădirii de un alb întunecat, are o culoare caldă, albastră, umplând scena 

cu un anumit lirism şi îndulcind oarecum atmosfera aceasta de decădere. Se poate 

aproape simţi răsuflarea caldă a fluviului cafeniu printre prăvăliile de pe chei, de unde vine 

un vag parfum de banane şi cafea. O atmosferă asemănătoare este evocată şi de 

cântecele muzicanţilor negri de la barul de după colţ. De fapt în această parte din New 

Orleans te afli totdeauna pe stradă, imediat după colţ, atras de un mic pian la care un 

negru cântă fără încetare, obsedant. Aceste blues-uri cântate la pian exprimă spiritul vieţii 

ce se desfăşoară aici. Două femei, una albă şi alta de culoare, stau afară, pe trepte. 

Femeia albă este Eunice, care locuieşte la etaj; cea neagră e o vecină, căci New Orleans 

este un oraş cosmopolit; în cartierele lui vechi, rasele se amestecă relativ cu căldură şi 

uşurinţă. Peste muzica blues-urilor se suprapun  vocile  oamenilor de pe stradă. 

TABLOUL 1 

  

 (De după colţ vin doi bărbaţi, Stanley Kovalski şi Mitch. Sunt în vârstă de 28-30 de 

ani, îmbrăcaţi simplu, în haine albastre de lucru. Stanley ţine în mâini bluza pe care o 

poartă când joacă popice şi un pachet pătat cu roşu, de la măcelărie. Se opresc în faţa  

scărilor.) 

STANLEY (răcnind): Hei, ascultă! STELLA! Baby! (STELLA apare la balconul primului 

etaj. E o femeie tânără şi drăguţă, în jurul a 25 de ani şi de o structură evident foarte 

deosebită de a soţului ei). 

STELLA (cu blândeţe): Nu mai striga aşa!... Hello, Mitch! 

STANLEY: Prinde! 
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STELLA: Ce?  

STANLEY: Carne! (îi aruncă pachetul. Ea scoate un ţipăt, ferindu-se, dar are grijă să-l 

prindă. Apoi râde, gâfâind uşor. Soţul ei şi cu Mitch au pornit-o înapoi după colţ). 

STELLA (strigând după el): Stanley!... Unde te duci?... 

STANLEY: La popice! 

STELLA: Pot să vin şi eu? 

STANLEY: Vino! (Iese.) 

STELLA: Vin imediat. (Către femeia albă.) Hello, Eunice!.. Cum te simţi?... 

EUNICE: Foarte bine. Spune-i lui Steve să-şi cumpere un sandviş pentru că eu „n-am 

prins" nimic!... (Toate râd; femeia de culoare nu se mai opreşte. STELLA iese.) 

FEMEIA NEAGRĂ: Ce era în pachetul ăla pe care l-a aruncat? (Se ridică de pe trepte 

râzând gălăgios.) 

EUNICE: Tu!... Taci odată! 

FEMEIA NEAGRĂ: Ce să prindă?... (Continuă să râdă. De după colţ apare Blanche, 

purtând o valiză. Se uită pe un petic de hârtie, apoi la clădire, din nou la peticul de hârtie 

şi iar la clădire. Are o expresie de surprindere, ca şi cum nu i-ar veni să creadă. Apariţia ei 

este nepotrivită în ambianţa aceasta. Este îmbrăcată cu eleganţă, într-un costum alb, cu o 

bluză pufoasă, cu colier şi cercei de perle, mănuşi albe şi pălărie; arată ca şi cum ar sosi 

la un ceai, vara, sau la un cocteil în grădina publică. Este cam cu cinci ani mai în vârstă 

decât STELLA. Frumuseţea ei delicată trebuie să se ferească de o lumină puternică. În 

atitudinea-i şovăitoare, ca şi în hainele albe, este ceva care sugerează un fluture de 

noapte.) 

EUNICE (într-un târziu): Ce-i, drăguţă? Te-ai rătăcit?... 

BLANCHE (cu un umor trist şi isteric): Mi s-a spus să iau un tramvai numit Dorinţă, să-l 

schimb cu unul numit Cimitire, să merg şase staţii, ca să ajung în Câmpiile Elizee... 

EUNICE: Şi chiar aici ai ajuns!... 

BLANCHE: În Câmpiile Elizee? 

EUNICE: Aici sunt Câmpiile Elizee! 

BLANCHE: Atunci probabil că n-au înţeles ce număr caut... 

EUNICE: Şi ce număr cauţi? 

BLANCHE (se uită obosită la peticul de hârtie): Şase treizeci şi doi. 

EUNICE: Nu trebuie să mai cauţi. 

BLANCHE (neînţelegând): O caut pe sora mea, STELLA Dubois, vreau să spun doamna 

Stanley Kovalski... 

EUNICE: Chiar aici stă. Numai că a plecat adineaori. 

BLANCHE: Cum?... Locuieşte chiar în casa asta? 

EUNICE: Ea locuieşte la parter şi eu deasupra. 

BLANCHE: Oh... Şi... nu-i acasă? 

EUNICE: N-ai văzut o popicărie după colţ? 
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BLANCHE: Parcă... Nu sunt sigură. 

EUNICE: E acolo şi se uită la bărbatul ei care joacă popice. (O pauză.) Vrei să-ţi laşi 

geamantanul aici şi să te duci s-o cauţi? 

BLANCHE: Nu... 

FEMEIA NEAGRĂ: Mă duc să-i spun că ai venit... 

BLANCHE: Mulţumesc! 

FEMEIA NEAGRĂ: Bine ai venit! (Iese.) 

EUNICE: Nu te aştepta?... 

BLANCHE: Nu... Nu astă-seară. 

EUNICE: Aşa?... Nu vrei să intri şi să te faci comodă până se întorc? 

BLANCHE: Nu văd cum aş putea... 

EUNICE: Noi suntem proprietarii, aşa că pot să-ţi deschid şi să te las înăuntru... (Se ridică 

şi deschide uşa de la parter. De după storuri se aprinde o lumină albastru-deschis. 

Blanche o urmează încet în apartament. În timp ce interiorul se luminează, spaţiul din jur 

se întunecă. Se văd două camere, nu prea lămurit. Prima în care se intră este o bucătărie, 

dar are un pat de campanie, care va fi folosit de către Blanche. Cealaltă este o cameră de 

dormit. În partea din fund a acesteia o uşă îngustă dă în baie. Eunice, în gardă, observând 

privirea Blanchei.) Acum e cam dezordine, dar când e curat e foarte drăguţ. 

BLANCHE:  Da?... 

EUNICE: Hî-hî... Aşa... Şi va să zică eşti sora Stellei? 

BLANCHE: Da... (Voind să scape de ea.) Mulţumesc că m-ai lăsat să intru... 

(Tennessee Williams, Un tramvai numit Dorinţă) 

1.  Exprimă-ți impresiile după prima lectură a fragmentului, completând enunțurile notate 

în secțiunile cadranului de mai jos: 

I.  Mi-a plăcut în text faptul că .................. 

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

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

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

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

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

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

II.  Nu m-a încântat .................................. 

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

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

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

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

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

................................................................... 
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2.  Elaborează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

  numele autorului și opera din care a fost preluat textul; 

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

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

  subdiviziunea formală a piesei în care este cuprins fragmentul dat; 

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

  numele a două personaje care participă la acțiune; 

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

  locul și timpul  în care se petrece acțiunea piesei; 

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

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

  atmosfera surprinsă; 

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

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

  modul principal de expunere utilizat de autor; 

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

  două elemente distincte, specifice adresării directe. 

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

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

3.  Menționează care este tema principală a discuției dintre Eunice și Blanche. 

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

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

Iii. Personajul care s-a evidențiat în 

fragment este .......................... , deoarece 

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

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

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

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

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

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

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

Iv. Situația surprinsă în text mi-a amintit 

de ............................................................. 

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

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

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

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

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

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

................................................................... 
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4. Precizează care este rolul utilizării parantezelor în cadrul operei dramatice, susținându-

ți ideile cu exemple concrete din textul suport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Formulează două idei principale/ secundare care se pot desprinde din text. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Prezintă, în 40 – 60 de cuvinte, două tipuri de indicații scenice și rolul acestora în 

cadrul operei dramatice, valorificând informațiile din textul de mai sus. 

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

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

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

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

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

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

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

2.  Îți propun un joc care îți stimulează creativitatea și imaginația: 

Ce mesaje găsesc personajele operei Un tramvai numit Dorință în căsuța lor 

poștală? 

   Compune astfel un mesaj, sub forma unui bilet/ unei scrisori,  pe care să îl/ o adresezi 

unui personaj, la alegere, din opera parcursă, în care să îți prezinți impresiile, 

sentimentele și propriile opinii despre acesta, despre comportamentul și faptele sale. Poți 

citi mesajul în fața clasei! 
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                   Expeditor ....................................................... 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Destinatar ........................................                

3.  Într-un eseu de cinci minute, răspunde la întrebarea: Cine este Blache? 

   Răspunde la întrebare, timp de cinci minute, conturând imaginea personajului urmărit în 

evoluție, în relație cu celelalte personaje, așa cum se desprinde din text! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  Exprimă-ți opinia, în 40 – 60 de cuvinte, în legătură cu semnificația următorului pasaj:  

„EUNICE (într-un târziu): Ce-i, drăguţă? Te-ai rătăcit?... 

BLANCHE (cu un umor trist şi isteric): Mi s-a spus să iau un tramvai numit Dorinţă, să-l 

schimb cu unul numit Cimitire, să merg şase staţii, ca să ajung în Câmpiile Elizee... 

EUNICE: Şi chiar aici ai ajuns!..." 

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

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

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

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

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

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

5. Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți 

particularitățile textului dramatic, valorificând fragmentul extras din piesa Un tramvai 

numit Dorință de Tennessee Williams. 

 În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere: 

  să precizezi patru particularități ale textului dramatic; 

 să prezinţi detaliat două dintre particularități, utilizând exemple 

potrivite din text; 

  să ai structura specifică tipului de compunere cerut; 

  să te înscrii în limita de cuvinte indicată; 

 să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul 

adecvate conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie. 
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Textul liric. Substantivul. Adjectivul 
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• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Visează plopul, nemişcat în soare, 

Şi umbra din el, neagră, îi curge la picioare… 

Un melc îşi taie drumul prin grădină 

De-a dreptul, ca un tanc de gelatină, 

Ameninţând albine şi furnici 

Cu patru tunuri mici. 

Tăcerea îşi adună trupul sferic 

Într-un boboc de nalbă. 

O muscă trece prin lumina albă, 

Ca o scânteie de-ntuneric,  

 

 

Un fluture, cu aripi de umbră şi mătasă 

Stropite-n două locuri cu carmin, 

Din zboru-i frânt şi plutitor se lasă 

Pe vârful unui spin. 

Şi florile se-nalţă-ntr-un picior 

Să-l poată contempla mai bine. 

Cum doarme-n pragul clipei care vine, 

Cu aripile desfăcute-n viitor. 

(George Topârceanu,  Lumina) 

(36 de puncte) 

1.  Indică sinonimele termenilor scriși îngroșat în textul dat.                                  6 puncte 

 

 

 

 

 

2. Extrage din text trei termeni din câmpul semantic al gâzelor și trei termeni din câmpul  

semantic al elementelor vegetale.                                                                         6 puncte 

tăcerea 

desfăcute 
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3.  Precizează care este modul de expunere utilizat în text.                                  6 puncte 

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

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

4.  Menționează următoarele aspecte referitoare la poezie:                                   6 puncte 

  tipul de strofe utilizat de autor; 

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

  rima celei de-a treia strofe; 

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

  măsura versului: Din zboru-i frânt şi plutitor se lasă. 

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

5.  Transcrie din textul suport două figuri de stil diferite, precizând felul lor.          6 puncte 

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

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

6.  Explică, în 60 – 80 de cuvinte, semnificația secvenței: Cum doarme-n pragul clipei 

care vine,/ Cu aripile desfăcute-n viitor.                                                        6 puncte 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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Câmpul semantic al: 

gâzelor elementelor vegetale 

......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... 
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(24 de puncte) 

Plopul, denumit științific Populus, este un gen de arbori din categoria foioaselor 

(arbori ale caror frunze cad toamna). Plopii pot atinge înălțimea de 35 – 40 m. 

Răspândire. Plopul are cca. 50 de varietăți răspândite în emisfera nordică. În 

Europa Centrală și Răsăriteană sunt mai răspândiți plopul negru (Populus nigra), plopul 

argintiu (Populus alba), plopul tremurător (Populus tremula) și plopul cenușiu (Populus 

canescens), existând și o serie de hibrizi în pepinierele de pomi unde apare frecvent 

(Populus canadensis) care în prezent este atacat masiv de o ciupercă parazită 

(Marssonina brunnea). 

Utilizare. Frunzele capătă culoarea galbenă înainte de a cădea în timpul toamnei. 

Iarna, mai ales când arborele a pierdut frunzele, se poate observa tulpina dreaptă a 

plopului, pentru care motiv a fost plantat pe marginea drumurilor ce alcătuiesc aleile de 

plopi. 

Arborii cresc repede, au un lemn moale, nu suferă prea mult dacă s-au rupt sau au 

fost tăiate din crengi, tulpina crește mai departe, fiind un arbore puțin pretențios, din care 

motiv este folosit și la recultivarea cu plop a terenurilor virane, a haldelor rezultate din 

lucrările miniere, sau a carierelor de piatră abandonate, precum și de-a lungul căilor 

ferate. Plopul fiind un lemn de esență moale este folosit la confecționarea pantofilor de 

lemn. Plopul este utilizat pe scară largă pentru fabricarea hârtiei. În prezent plopul este 

obiectul unor cercetări genetice în SUA, Canada, Europa și China de a obține variante de 

plante rezistente la dăunători sau la îmbunătățiri funciare prin absorbția din sol a 

substanțelor toxice cum ar fi de exemplu metalele grele. 

Plopul tremurător este un arbore, varianta europeană (Populus tremula), care face 

parte din genul taxonomic Populus. Mai există specia americană de plop tremurător 

(Populus tremuloides), sau specia înrudită (Populus grandidentata). Plopul tremurător 

este răspândit în Asia de Vest, Africa de Nord și în Europa, mai ales în Europa Centrală, 

Delta Dunării, dar lipsește în Portugalia, Spania de sud și Sicilia. El poate fi întâlnit în 

regiunile deschise, luminoase, împreună cu plopul negru și plopul argintiu. 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Plop) 

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul de mai 

sus: 

                                                                                                                                  4 puncte 

  categoria de arbori din care face parte plopul; 

........................................................................................................................................ 

  două utilizări ale lemnului de plop. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

2.  Precizează sursa de unde a fost preluat fragmentul dat.                                 4 puncte 
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........................................................................................................................................... 

3.  Identifică în textul dat:                                                                                        4 puncte 

  un substantiv propriu format prin compunere prin abreviere; ....................................... 

  un substantiv propriu format prin compunere prin subordonare; .................................. 

  un adjectiv provenit din verb la participiu; ..................................................................... 

  un adjectiv fără grad de comparație. ............................................................................. 

4.  Notează forma adjectivului luminoase la superlativ absolut de inferioritate.    4 puncte 

 

 

 

5. Menționează valoarea morfologică și funcția sintactică pentru termenii subliniați în 

textul suport.                                                                                                              4 puncte 

 

 

 

 

 

 

6.  Alcătuiește patru enunțuri în care să utilizezi:                                                    4 puncte 

  un substantiv comun în cazul dativ; 

 

 

  o locuțiune substantivală având funcția sintactică de circumstanțial de mod; 

 

 

 un adjectiv invariabil în cazul genitiv; 

 

 

  o locuțiune adjectivală cu funcția sintactică de nume predicativ. 

 

 

.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Termen Valoare morfologică Funcție sintactică 

argintiu 

a plopului 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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Redactează o compunere, de 150 – 200 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare 

petrecută într-o pădure de plopi, în timpul unei zile luminoase de vară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

În elaborarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 

 să respecți succesiunea logică a evenimentelor; 

 să precizezi timpul și spațiul întâmplării; 

 să utilizezi și secvențe descriptive și dialogate; 

 să ai un conținut adecvat cerinței; 

 să te încadrezi în limita de cuvinte stabilită. 

(16 de puncte) 
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Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

  unitatea compoziției – 2 p; 

  coerența textului – 2 p; 

  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

  ortografia – 3 p; 

  punctuația – 3 p, 

  așezarea corectă în pagină – 1 p 

  lizibilitatea – 1 p 



Pronumele personal. Pronumele personal de politețe.  
Pronumele reflexiv - actualizare  

        Amintește-ți! 
 

•  Pronumele este partea de vorbire ................................ care ține locul unui 

........................... și indică diferitele .................................. care participă la actul 

comunicării. 

•  Se diferențiază în funcție de gen la persoana .................... și are forme 

..................................  și ........................................................ . 

•  Pronumele reflexiv are forme proprii pentru persoana ................. . 

•  Formele dânsul și dumnealui sunt pronume personale de ............................. . 

I. 
Nu-i vorbă, răi sunt oamenii, încât mai răi nici n-ar putea să fie. Chiar și acela pe 

care toată lumea îl știe de bun își are ceasurile de răutate, și nu avem decât să-l atingem 

unde-l doare pentru ca să-l facem mai dârz decât alții. Dar nenea Mihu tot om bun 

rămâne. 

Se și cuvine însă unui om din oameni, ca dânsul, să fie de bună chibzuială, să 

cumpănească vorbele și să umble mai mult călare decât pe jos. 

Acasă, asta-i altă vorbă! Oamenii s-au obișnuit a zice mai bucuros "La Mihu Saftei" 

decât la "Safta Mihului" fiindcă... așa-i lumea! Când oamenii nu au ce face, ei scormonesc 

o vorbă și își petrec vremea cu ea. Să te ferească Dumnezeu să nu cazi pe gura satului. 

Pentru aceea, când Safta începe să facă gură, nenea Mihu își pune mâinile în cap 

și-i zice: 

— Nevastă! nu mă da pe gura golanilor. Iar apoi caută să-i facă pe plac, numai să 

scape de urechile vecinilor. Astfel, cam într-un chip și cam într-altul, Safta face să 

treacă de stăpână în casă. 
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– Nevastă! nu mă da pe gura golanilor. Iar apoi caută să-i facă pe plac, numai să 

scape de urechile vecinilor. Astfel, cam într-un chip și cam într-altul, Safta face să treacă 

de stăpână în casă. 

Dar se zice că nu-i stăpân fără stăpân. E cineva și mai presus de Safta. Nenea Mihu 

are doi feciori voinici și o fiică frumoasă. Feciorii, fiindcă sunt doi și feciori, oricât de voinici 

ar fi, stau sub porunca părintească; Marta însă e una singură, adică nu mai are în casă pe 

nimeni deopotrivă cu dânsa. 

Încă pe când era în fașe, Marta avea obiceiul de a pune toată casa în mișcare. 

Nenea Mihu, auzind-o plângând, alerga plin de îngrijare din grădină ori din curte în 

casă. 

Și cu cât creștea, cu atât i se lățea stăpânirea, căci — vorba lui nenea Mihu — fata 

mare-i cinstea casei. 

Dar tot nu e stăpân fără stăpân. Ce-i drept, cât ține preajma casei, nu se găsea 

nimeni mai presus de Marta; dar lumea e mare și multe lucruri se găsesc într-însa. 

Când Marta iese la joc și trece de-a lungul ulițelor, nevestele și babele pizmașe de 

tinerețe grăbesc la portiță și privesc în urma ei. E frumos cum își ține capul, cum își poartă 

trupul și cum se mlădie la tot pasul; și frumos îi șade părul creț pe frunte, frumos i se 

lipește bogata salbă pe sân, frumos îi cad altițele pe brațe și catrința bătută în fir frumos i 

se rotunjește pe pulpe. Chiar babă să fii, o privești și ai dori s-o tot vezi. 

– Oare cine, soro? zice una. 

– Cine altul decât Toderică, îi răspunde alta. 

– Toderică? Așa umblă gura satului. Nici să visezi din ce scornește o poveste. 

Pentru ca să vorbim drept, Toderică e Toader, ba chiar Tudoroiu. Lasă că avea din cine 

să iasă fiindcă și tatăl său, Cosma Florii Cazacului, seamănă cu dânsul. Fecior și tată, 

când calcă, puntea le scârțâie sub picioare. 

La joc, Tudoroiu se face mai mult Toderică decât Toader și ți-o duce și frământă, 

încât să pui rămășag că ți-ar putea juca pe urzeală fără ca să-ți încurce firele. 

E bun la veselie, deschis cu flăcăii, darnic unde-i vorba să se arate și prea mult îi 

place să șuguiască la joc și la șezători cu fetele. 

Când, la joc, Marta se ivește în preajma vederii lui, Toader scutură din cap, își 

netezește părul pe frunte, ridică din umeri, își potrivește pieptarul pe trup. Iar dacă ea se 

apropie, dacă este aproape de dânsul, Toader îi zice: 

– Ce mai faci, Marto? Ea răspunde: 

– Mulțumesc de întrebare, bine! El apoi întreabă: 

– Nenea Mihu ce mai face? Ea răspunde: 

– Mulțumesc, face bine că-i sănătos. El iarăși întreabă: 

– Leica Safta ce mai face? Ea atunci răspunde: 

– Șade, Toderică. După aceste, ea își adună buzele și întreabă: 

– Ce mai fac ai voștri? 

– Ei! Ce să facă? răspunde el, iacă! mai una, mai alta... De aci înainte vorba trece  

la lucruri mai depărtate. Toader spune că a vorbit cu cumnatul, cu vărul, cu finul, în 

sfârșit, cu cutare și cutare dintre oamenii vrednici de a fi stat de vorbă cu dânsul; 
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 iar Marta îi spune cine a fost și cine nu a fost de curând la dânșii, cu cine a vorbit și cu 

cine nu, cine ce a zis și cine nu a zis. 

În sfârșit, Toader privește îndelung în ochii mari ai Martei, Marta îi zâmbește cu o 

răcoroasă bună-cuviință și, văzând acest zâmbet, el îi apucă mâna și zice: 

– Să jucăm una, Marto. Ea răspunde veselă: 

– Dacă vrei, Toderică. Toader atunci bagă mâna stângă în șerpar, scoate un pumn 

de bani, îi aruncă lăutarului și strigă: 

– Acum, una pe pofta mea! Iar când Toderică se prinde la joc cu Marta Mihului 

Saftei, babele și moșnegii se ridică din umbră, sparg sfatul și grăbesc să mai vadă și ei o 

dată. 

Așa se petrec lucrurile. Dar gura satului prea face dintr-un țânțar un armăsar. Pe 

când Marta și Toader vorbesc numai așa, ca să nu tacă, cei ce n-au ce face le pun floare 

la ureche. 

Cu totul fără nici un temei nu sunt însă nici vorbele babelor. Prea se potrivesc tinerii 

la stare și la făptură, prea sunt deopotrivă în sat și-n șapte sate! 

(Ioan Slavici, Gura  satului) 

 

 

1. Numeşte capitolul din care face parte fragmentul de mai sus şi un moment al 

subiectului în care poate fi încadrat. 

…………………………………………………………………….........………...………............ 

2.  Completează tabelul pentru a stabili statutul personajelor și relațiile dintre ele, așa 

cum se desprinde din text. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  În fragmentul dat, apar modurile de expunere: 

a) naraţiunea şi descrierea; 

b) naraţiunea şi dialogul; 

c) descrierea şi dialogul. 

 4.  Întâmplarea este relatată la persoana: 

a) I, având verbe și pronume la persoana I; 
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Personaje Statut Relații cu alte personaje 

Mihu 

Safta 

Marta 

Toderică 
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b) a III-a, având verbe și pronume la persoana a III-a; 

c) la nicio persoană. 

 5.  Transcrie, câte un indice de timp și unul de spațiu. 

 

 

 

 

 

 

6.  Comentează, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței: Așa se petrec lucrurile. 

Dar gura satului prea face dintr-un țânțar un armăsar. Pe când Marta și Toader 

vorbesc numai așa, ca să nu tacă, cei ce n-au ce face le pun floare la ureche. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

„Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei. / Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. / Aici 

orice gând e mai încet, / şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, / ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, / ci 

adânc în pământ undeva”. Aşa spunea Lucian Blaga, în “Sufletul satului”. 

“Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au venit dealurile din jur, ca să 

păzească frumuseţea asta“. (Octavian Goga) 

Poate că, astăzi satul nu mai e cel pe care ni-l descriau pe vremuri Rebreanu sau 

Blaga, Coșbuc sau Creangă, Goga sau Duiliu Zamfirescu şi poate că nici locuitorii lui nu 

mai sunt ţăranii de odinioară, cei care îşi amestecau munca, sărbătorile, bucuriile și 

lacrimile cu lutul care plămădește veşnicia. 

Lumea satului românesc a fost mereu o sursă de inspiraţie pentru scriitorii neamului 

nostru, care au redat în operele lor viaţa satului, acest fascinant univers care ne 

caracterizează pe noi ca popor milenar. Operele lor îşi adună seva din acelaşi izvor al 

folclorului, istoriei şi frumuseţilor mediului rural, precum şi al vieţilor sătenilor de diferite 

vârste, lumea satul fiind ȋn strânsă legătură cu natura. 
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evenimente cu semnificaţie istorică (răscoală, participarea la război) la aspecte şi trăiri de 

zi cu zi (joacă de copii, iubirea fericită sau nefericită, nuntă, ȋnmormântare, viaţa 

câmpenească). Simplitatea și frumuseţea sunt mereu prezente, indiferent de anotimp sau 

moment al zilei. Oamenii trăiau în sat aşa cum apucaseră din bătrâni: frumos şi liniştit, cea 

mai mare avere a lor era pământul și credinţa ȋn Dumnezeu. Şi oamenii munceau din 

greu, iar Dumnezeu îi binecuvânta cu de toate. Copiii, doinele, sătenii, câmpiile, pădurile, 

vântul, ploaia, zăpada, soarele, buciumul, fluierul, toate dau strălucire acestui univers pur 

românesc. 

Şi e linişte pe dealuri / Ca-ntr-o mănăstire arsă 

Dorm şi-arinii de pe maluri / Şi căldura valuri-valuri 

Se revarsă. (Coșbuc „În miezul verii“) 

Se spune că viaţa este trecătoare, dar sufletul este veșnic, sufletul este nemuritor. 

Deci sufletul satului românesc nu a murit, el trăiește ȋncă prin generaţii, din suflet în suflet 

de om, găsindu-şi sălaş în inima şi mintea celor care îşi au rădăcinile în el. 

„Suntem și vom fi totdeauna neam de ţărani. De aceea, destinul nostru ca neam, ca 

putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se află ȋn sufletul ţăranului – 

creatorul și păstrătorul culturii populare, centru generator, binecuvântat și rodnic” (Lucian 

Blaga). 

Satul românesc pe parcursul mai multor secole, ne apare ca un univers ȋn sine, 

același ȋn timp și spaţiu. Nicio lege din afară, atâta timp cât a fost considerat drept unicul 

rezervor spiritual al societăţii, nu i-a putut afecta destinul pentru că avea și are, obiceiuri, 

tradiţii, stil propriu de gândire  pentru orice aspect al existenţei. Satul a constituit baza 

etnogenezei neamului și a devenit de secole, o formă de organizare administrativă și de 

existenţa socioculturală. Artistul popular, poetul, omul de artă, a plasat satul ȋn centrul 

creaţiei sale, a evidenţiat ȋn el gradul de solidaritate etnică, socială, religioasă, estetică. 

Satul mai trăiește și astăzi, la modul prezent, cu toate necazurile și bucuriile sale. Satul 

ramâne ȋn prezent părăsit cu miile sale de probleme, dar nu moare. Toţi suntem și vom 

rămâne atașaţi de el, de satul nostru românesc, acest paradis care ne primește mereu cu 

braţele deschise, locul copilăriei noastre, poarta noastră spre vise, cu fântâni cu apă 

limpede de izvor şi arbori seculari, ce se zăresc printre poteci, ca o mărturie a veşniciei 

sale. Şi toate drumurile duc spre tine, spre regăsirea sufletului nostru românesc… 

(Satul românesc - regăsirea sufletului românesc în „Orient românesc”, iunie, 2018) 

 

 

1.  Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false: 

a) Pronumele personal are forme pentru toate cazurile. ............. 

b) Formele dumnealui, dânsul, sunt pronume personale de politețe. ............. 

c) Pronumele personal și reflexiv au forme clitice (neaccentuate). ............. 

d) Pronumele reflexiv are forme proprii pentru toate persoanele. ............. 

e) Pronumele personale și reflexive pot deveni adjective pronominale. ............. 

2.  Încercuiește varianta de răspuns corectă: 
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A. Pronumele personal are forme clitice în cazurile: 

a) N., A., D.; 

b) A., D.; 

c) A., G., D.; 

B. Pronumele personal în cazul vocativ apare: 

a) la persoanele I și a II-a; 

b) la persoanele a II-a și a III-a; 

c) numai la persoana a II-a; 

C.  În structura dată îşi au rădăcinile în el, cuvântul subliniat este: 

a) pronume personal; 

b) pronume reflexiv; 

c) alt tip de pronume. 

3.  Transcrie, din enunțul dat, Poate că, astăzi satul nu mai e cel pe care ni-l descriau 

pe vremuri Rebreanu sau Blaga, Coșbuc sau Creangă, Goga sau Duiliu Zamfirescu 

şi poate că nici locuitorii lui nu mai sunt ţăranii de odinioară, cei care îşi amestecau 

munca, sărbătorile, bucuriile și lacrimile cu lutul care plămădește veşnicia.: 

a) un pronume personal, caz D.: …………………………… 

b) un pronume personal, caz A..: …………………………... 

c) un pronume personal, caz G.: …………………………… 

d) un pronume reflexiv, caz D.: …………………………...... 

4.  Identifică valoarea morfologică a cuvântului i din structura nu i-a putut afecta 

destinul și alcătuiește două enunțuri în care să aibă valori diferite pe care le vei preciza. 

i  — …………………………………………………............................................................... 

i  — ………………………………………………................................................................... 

i  — ………………………………………………................................................................... 

5.  Precizează felul, persoana, cazul și funcția sintactică a pronumelor subliniate pe text: 

Pronumele Felul Persoana Număr Formă  Caz 
Funcție 

sintactică 

eu 

lor 

pe noi 
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6.  Alcătuiește două enunțuri în care pronumele ,,te” să fie: 

  pronume personal: ……………………………………………………………………......... 

  pronume reflexiv: ………………………………………………………………………........ 

7.  Precizează cazul și funcția sintactică a pronumelui personal lui în enunțurile date. 

a) Caietul lui este ordonat. ……………………………………………………….................. 

b) I-am dat lui caietul de română. ……………………………………………….................. 
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se  

ne 

în sine 

spre tine 

1.  Alcătuiește enunțuri în care pronumele să fie folosite conform indicațiilor din 

paranteză: 

a) (un pronume personal, persoana a III-a, gen masculin, număr singular, funcția 

sintactică de complement direct)  

……………………………………………………………………………………............... 

b) (pronume personal de politețe, persoana a II – a, număr plural, funcția sintactică de 

atribut pronominal)  

……………………………………………………………………………………............. 

c) (pronume personal, persoana a II-a, număr singular, funcția sintactică de 

complement indirect)  

……………………………………………………………………………………............... 

d) (pronume reflexiv, persoana a III-a, funcția sintactică de complement prepozițional)  

……………………………………………………………………………………............. 

e) (pronume personal de politețe, persoana a II-a, număr singular, funcția sintactică 

de nume predicativ)  

………………………………………………………………………............………….  

Excelează! 
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2. Alcătuiește două enunțuri în care să utilizezi o formă accentuată a pronumelui 

personal, persoana a II-a, cazul acuzativ, cu următoarele funcții sintactice: 

a) nume predicativ :  

……………………………………………………………………………………................. 

b) complement direct: 

……………………………………………………………………………………................. 

3.  Scrie două enunțuri cu ortogramele ai / a-i și explică ortografia lor. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………....................................................................... 

4.  Imaginează, în 6 – 8 replici, un dialog între bunic/ă și nepot/ nepoată în care să 

utilizezi cel puțin trei pronume personale de politețe la persoana a II-a, cazul vocativ. 

 

 

 

 

 

 

5.  Folosind drept suport fragmentul extras, alege rolul de agent de turism pentru a 

prezenta frumusețea și sufletul satului românesc, păstrător de tradiții, într-un text de 120 – 

150 de cuvinte. 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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În realizarea lui, vei avea în vedere următoarele repere: 

 să folosești descrierea ca mod de expunere; 

 să numești un obicei specific zonei; 

 să întrebuințezi diverse forme ale pronumelui personal, de politețe și 

reflexiv, pe care le vei sublinia; 

 să respecți normele de ortografie și de punctuație 

 să te încadrezi în limita de spațiu. 



Pronumele și adjectivul pronominal posesiv.  
Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ  

        Amintește-ți! 

•  Pronumele posesiv înlocuiește atât numele ..................................... , cât și 

numele .................................................. . 

•  Pronumele demonstrativ înlocuiește numele .................................................... 

arătând ............................. , ........................................ , ...................................... , 

sau ............................ , acestuia față de alte obiecte. 

•  Pronumele posesiv și demonstrativ pot deveni ............................................... , 

îndeplinind funcția sintactică de .............................................................. . 

În aceeaşi limbă 

Toată lumea plânge, 

În aceeaşi limbă 

Râde un pământ, 

Ci doar în limba ta 

Durerea poţi s-o mângâi, 

Iar bucuria 

S-o preschimbi în cânt. 

  

În limba ta 

Ţi-e dor de mama, 

Şi vinul e mai vin, 

Şi prânzul e mai prânz. 

Şi doar în limba ta 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

Exersează 

 

Poţi râde singur, 

Şi doar în limba ta 

Te poţi opri din plâns. 

 

Iar când nu poţi 

Nici plânge şi nici râde, 

Când nu poţi mângâia 

Şi nici cânta, 

Cu-al tău pământ, 

Cu cerul tău în faţă, 

Tu taci atunce 

Tot în limba ta. 

  

( Grigore Vieru, În limba ta) 
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1.  Precizează sinonimele contextuale pentru următorii termeni din text: 

 

 

 

 

 

 

2.  Transcrie, din poezie, o pereche de antonime. 

 

 

3.  Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: Ci doar în limba ta / 

Durerea poţi s-o mângâi, / Iar bucuria / S-o preschimbi în cânt. 

…………………………………………………………………………………............................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

4.  Transcrie, câte un cuvânt care conține diftong și unul hiat. 

 

 

 

5.  Identifică, în textul suport: 

a)  un vers care conține mărci ale eului liric;  

........................................................................................................................................ 

b)  o repetiție;  

....................................................................................................................................... 

c) o structură care constituie o imagine auditivă;  

.......................................................................................................................... 
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durere 

să preschimbi 

mângâia 

................................... ........................................ 

158 



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

d) două versuri care reflectă emoțiile transmise, numindu-le. 

…………………………………………………………………………………………....... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

6. Comentează, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței: În limba ta / Ţi-e dor de 

mama, / Şi vinul e mai vin, / Şi prânzul e mai prânz, / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vorbi despre limba în care gândești, a gândi – gândire nu se poate face decât 

numai într-o limbă – în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. 

Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi decât exprimată în limba română. … Ce patrie 

minunată este această limbă! Ce nuanță aparte, îmi dau seama că ea o are! Această 

observație, această relevație am avut-o abia atunci când am învățat o altă limbă. 

Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate și frumoase. Dar atât de proprie, 

atât de familiară, atât de intimă îmi este limba în care m-am născut, încât nu o pot 

considera altfel decât iarbă. Noi, de fapt, avem două părți coincidente, odată este patrie 

de pământ și de piatră și încă odată este numele patriei de pământ și de piatră. 

Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu este o patrie. Limba română 

este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se zice, de aceea, pentru mine 

iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine izvorul izvorăște, de aceea, pentru mine viața 

se trăiește. 

Cinstea vieţii mele şi idealul vieţii mele sunt acelea de a fi aşternutul pe care la 

nesomn să se poată odihni oricând sufletul ţării.  

Visul vieţii mele este să fiu cina la care stă vorbirea ţării mele când îi este sete 

de un vin şi de un viu.”    

            (Nichita Stănescu,  Limba română este patria mea, în „Respirări”,1982 ) 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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1.  Alegeți, din ciorchine, doar cuvintele care sunt pronume posesive sau demonstrative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pronume posesive: ………………………………………………………………………….. 

  pronume demonstrative: ………………………………………………………………….... 

2.  Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele afirmații: 

a) Pronumele posesiv are forme proprii pentru cele trei persoanele. ………. 

b) Pronumele posesiv și demonstrativ pot deveni adjective pronominale. ………. 

c) În enunțul Caietele lui sunt admirate de colegi, cuvântul lui este pronume posesiv.  

                                                                                                                               ………. 

a) Cuvântul aceeași este pronume demonstrativ de diferențiere. ………. 

b) Adjectivul pronominal îndeplinește funcția sintactică de atribut pronominal. ………. 

3.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

  În enunțul În această clasă sunt elevi silitori este:  

a) un pronume demonstrativ; 

b) un pronume posesiv; 

c) un adjectiv pronominal demonstrativ. 

  În versurile Pe cel deal, pe cel colnic/ Trece-o fată și-un voinic. (Folclor), 

cuvântul cel este: 

a) articol demonstrativ; 

b) adjectiv pronominal demonstrativ; 

c) pronume demonstrativ. 

  Cuvântul subliniat în versul Murgule, murguțul meu (Toma Alimoș) este: 
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al lui  al său al meu acesta cel 

aceeași  cea al nostru ce-a 

celălalt ce-l al ei 

ale sale al tău 

ale lor 
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a) pronume posesiv, caz nominativ; 

b) pronume posesiv, caz vocativ; 

c) adjectiv pronominal posesiv, caz vocativ. 

  În versul A voastră-i truda cea mai sfântă cuvântul subliniat este: 

a) pronume posesiv; 

b) adjectiv pronominal posesiv; 

c) pronume personal. 

4.  Asociază cuvintele subliniate în prima coloană cu funcțiile sintactice din a doua, 

punând litera corespunzătoare.  

 

 

 

 

 

 

 

5.  Precizează valoarea morfologică, cazul și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate 

pe text: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul ,,același” să fie: 

  pronume demonstrativ: ……………………………………………………………….......... 

  adjectiv pronominal demonstrativ: …………………………………..........………………. 

Prietenul meu este aici. ........... 

Cadoul este pentru acela. ........... 

Stai lângă aceia. ........... 

Acestora li se cuvin laudele. ........... 

Cartea este a mea. ........... 

Bagajele alor tăi sunt grele. ........... 

Vorbea cu plăcere despre ale sale. ........... 

L-a văzut pe celălalt. ........... 

a) complement indirect 

b) complement circumstanțial de loc 

c) nume predicativ în acuzativ 

d) atribut adjectival 

e) complement prepozițional 

f) complement direct 

g) atribut pronominal genitival 

h) nume predicativ în nominativ 

Cuvântul 
Valoare 

morfologică 
Caz Funcție sintactică 

această 

mea 

acelea 

mele 
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7.  Alege forma corectă: 

a) Un coleg de-al/ de-ai mei a vizitat Parisul. 

b) Aceeași /aceiași carte a apărut la edituri diferite. 

c) Le-am dat un răspuns fetelor acestora/ acestea. 

d) Ai noștrii/ ai nostri au ajuns la timp. 

e) M-am plimbat cu un coleg al meu/ de-al meu. 

 

 

 

 

1.  Alcătuiește enunțuri în care pronumele/ adjectivele pronominale să fie folosite conform 

indicațiilor din paranteză: 

a) (un pronume posesiv, persoana aII-a, număr singular, funcția sintactică de subiect)  

……………………………………………………………………………………................ 

b) (adjectiv pronominal posesiv, persoana I, număr plural, funcția sintactică de atribut 

adjectival)  

…………………………………………………………………………………………......... 

c) (pronume demonstrativ de diferențiere, caz dativ, funcția sintactică de complement 

indirect)  

…………………………………………………………………………………………......... 

d) (pronume posesiv, persoana I, funcția sintactică de complement prepozițional )  

…………………………………………………………………………………………......... 

e) (adjectiv pronominal demonstrativ de apropiere, caz dativ, funcția sintactică de 

atribut adjectival) 

..................................................................................................................................... 

2.  Scrie trei enunțuri în care cuvântul ,,cel” să aibă valorile morfologice de: 

a) pronume demonstrativ: ............................................................................................... 

b) adjectiv pronominal demonstrativ: .............................................................................. 

c) articol demonstrativ sau adjectival: ............................................................................. 

3. Adjectivul pronominal demonstrativ și posesiv poate dobândi valori expresive. 

Comenteză, în trei-patru rânduri, efectele expresive ale folosirii acestora în prima strofă 

din poezia În limba ta: 
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Excelează! 
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În aceeaşi limbă / Toată lumea plânge,/ În aceeaşi limbă / Râde un pământ, / Ci doar 

în limba ta / Durerea poţi s-o mângâi, / Iar bucuria/ S-o preschimbi în cânt. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

4.  Analizează morfologic și sintactic cuvintele subliniate în exercițiul trei. 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

5.  Redactează un text descriptiv, de aproximativ 100 – 150 de cuvinte, în care să prezinți 

un peisaj montan, folosind cu precădere pronume și adjective pronominale posesive și 

demonstrative. Subliniază-le! 
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aceeași 

ta 

În realizarea lui, vei avea în vedere următoarele repere: 

 să folosești descrierea ca mod de expunere; 

 să numești un obicei specific zonei; 

 să întrebuințezi diverse forme ale pronumelui posesiv, demonstrativ și 

adjectivele pronominale, pe care le vei sublinia; 

 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 

 să te încadrezi în limita de spațiu. 
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Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât 
  

        Amintește-ți! 
 

•  Pronumele nehotărât are cel mai bogat inventar de forme și variante dintre 

toate tipurile de pronume. Este un tip de pronume care .................. informații 

.................... asupra obiectului denumit de substantivul pe care îl înlocuiește. 

•  Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, 

pronumele nehotărât devine .............................................................................  . 

îndeplinind funcția sintactică de ..................................................................... . 

Într-o zi pe când lucram 

În grădină, pe sub geam, 

Îngrijind un trandafir, 

Văd că intră-un musafir: 

Era mic c-abia-l vedeai, 

Dar cu mustăţi ditamai; 

Încăpea printre uluci, 

Dar avea blăniţa-n dungi; 

Şi-ntr-un capăt, dintr-o dungă 

Îi creştea o coadă lungă;  

Era numai cât o floare, 

Dar avea patru picioare;  

Ochii-albaştri îi clipeau 

Şi ştia să zică „miau”. 
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Exersează 

 

Ba să vezi şi să te bucuri – 

Sărea-n aer după fluturi  

Şi ştia chiar să se joace 

Cu câteva ghemotoace.  

Oare, ce-aţi fi făcut voi 

Cu-acest musafir de soi?  

Eu oaspetele important 

L-am tratat cu lapte cald; 

Ca să-l conving să rămână, 

I-am dat şi-un pic de smântână;  

Şi, pentru că era mic, 

L-am botezat Arpagic. 

 

(Ana Blandiana, Într-o zi pe când lucram) 
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1.  Selectează, din text, o pereche de sinonime: 

 

 

2.  Indică numărul de litere și de sunete pentru cuvintele: 

geam ……………………………………………………………………………………............. 

chiar ................................................................................................................................... 

3.  Explică modul de formare a cuvintelor subliniate pe text: 

blănița ………………………………………………………………………………………….... 

numai ................................................................................................................................. 

4.  Transcrie, câte două cuvinte care conțin triftong și două, hiat. 

triftong: ................................................................................................................................ 

hiat: ..................................................................................................................................... 

5.  Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului albastru. 

 

 

6.  Comentează, în 30 – 50 de cuvinte, prozodia poeziei de factură modernă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arpagic, cel mai vestit motan 

 Deşi micuţă de statură, extrem de sensibilă şi aparent fragilă, Ana Blandiana a fost 

unul dintre puţinii scriitori care au protestat public împotriva încălcării drepturilor omului. 

În 1985, câteva poezii publicate în revista „Amfiteatru” au fost interzise, dar succesul 

poeziilor considerate „subversive” de regim a fost cu atât mai mare. Ele au fost  
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....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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publicate şi în prestigioase gazete străine, cu explicaţiile de rigoare privitoare la situaţia 

din România. Dreptul de semnătură i-a fost definitiv retras în august 1988, după 

publicarea poeziei „O vedetă de pe strada mea”, în care personajul e motanul Arpagic, cel 

mai vestit din oraş, căruia i s-au scris poezii, i s-au făcut portrete şi desene animate date 

la televizor. Cum era de aşteptat, motanul s-a cam încrezut şi nu-şi mai încăpea în blană 

când toată strada emoţionată se îmbulzea să-l vadă, maşinile încetineau, i se aruncau 

ocheade în manieră pisicească şi toată lumea striga „Arpagic!”. Cartea era scrisă pentru 

copii, dar era evident că motanul îl parodia pe Ceauşescu. Poezia era savurată de adulţi 

iar Arpagic a devenit o celebritate peste noapte.  Volumele Anei Blandiana aflate în 

biblioteci au fost trecute la fondul secret, dar poeta a continuat să dea interviuri unor 

publicaţii străine şi postului de radio „Europa liberă”. Câţiva redactori care s-au solidarizat 

cu ea au avut curajul să-i publice cîteva poeme în reviste. Aceste ultime poezii, oglinda 

unei stări de spirit din care răzbătea exasperarea, umilinţa, disperarea şi revolta au fost 

publicate în volumul „Arhitectura valurilor”, apărut la doar câteva zile după prăbuşirea 

dictaturii. 

(https://www.pressalert.ro/2015/03/ana-blandiana-poeta-cenzurata-de-comunisti-

care-a-luptat-cu-reprezentantii-regimului-si-inainte-si-dupa-revolutie/) 

 

 

1.  Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false: 

a) Pronumele nehotărât oferă o indicație precisă asupra obiectului denumit. ……. 

b) Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, 

pronumele nehotărât devine adjectiv pronominal nehotărât. ……. 

c) Pronumele fiecare este un pronume nehotărât simplu. ……. 

d) Adjectivul pronominal nehotărât îndeplinește funcția sintactică de atribut 

pronominal. ……. 

e) Cuvântul cumva este un pronume nehotărât compus. ……. 

2.  Grupează pronumele nehotărâte simple și compuse: altcareva, altceva, altcineva, 

altul, atâția, careva, câțiva, ceva, cineva, cutare, fiecare, oarecare, oarecine, oricare, 

oricâți, orice, oricine, toți, unul, vreunul. 
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3.  Încercuiește varianta de răspuns corectă: 

A. În enunțul „Câţiva redactori care s-au solidarizat cu ea au avut curajul să-i 

publice câteva poeme în reviste.” cuvintele subliniate sunt: 

a) pronume nehotărâte; 

b) adjective pronominale nehotărâte; 

c) adjective pronominale relative; 

B. Cuvintele subliniate câțiva și câteva îndeplinesc funcția sintactică de : 

a) atribut pronominal; 

b) subiect; 

c) atribut adjectival; 

4.  Identificați în care din exemplele de mai jos cuvântul tot are valoare de pronume 

nehotărât: 

a). Pe măsură ce picta, peisajul devenea un tot colorat. …………………………………. 

b). Tot ce ți-am spus este adevărat. ……………………………………………………....... 

c). Tot veneau din ce în ce mai mulți vizitatori. ………………………………………........ 

d). A mâncat tot din farfurie. ……………………………………………………………........ 

5.  Indică valoarea morfologică a cuvântului toată din structura …toată lumea striga 

„Arpagic!” și alcătuiește un enunț în care să aibă valoare morfologică diferită, pe care o 

vei preciza. 

  toată - ……………………………………………………………………………………...... 

  toată - ……………………………………………………………………………………...... 

6.  Completați spațiile libere cu pronumele și adjectivele pronominale nehotărâte indicate 

în dreptul exemplelor de mai jos: 
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Pronumele Pronume nehotărât Adjectiv pronominal nehotărât 

altul 
Ale …………….......……. sunt 

manualele. 

Le-am vorbit ………...…..... copii. 

vreuna 
I-ai spus ………….....…..….... 

adevărul? 

Ai avut …………….......... situație 

complicată? 

oricare 
Îi recomand ……....………..... 

dintre elevi lista cărților. 

Nu îi spun ………..…....…..... om 

sfatul meu. 

fiecare 
Fotografia ………........………. 

dintre ele a fost pusă în album. 

Am recomandat ….…………....... 

iubitor de lectură cartea aceasta. 
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7.  Scrie în spațiul punctat din dreptul fiecărui enunț  litera corespunzătoare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Alcătuiește enunțuri în care pronumele/ adjectivul pronominal nehotărât să fie folosite 

conform indicațiilor din paranteză: 

a) (un pronume nehotărât, caz nominativ, funcția sintactică de nume predicativ)  

……………………………………………………………………………………................... 

b) (pronume nehotărât, cazul acuzativ, funcția sintactică de atribut pronominal 

prepozițional)  

…………………………………………………………………………………………........... 

c) (pronume nehotărât, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement prepozițional)  

…………………………………………………………………………………………........... 

d) (adjectiv pronominal nehotărât, caz acuzativ, funcția sintactică de atribut adjectival)  

…………………………………………………………………………………………........... 

e)  (pronume nehotărât, cazul genitiv, funcția sintactică de atribut pronominal genitival) 

………………………………………………………………………………………….......... 

f) (pronume nehotărât, cazul dativ, funcția sintactică de complement indirect)  

…………………………………………………………………………………………........... 

…….... Prietenul lui este altcineva. A. Caz genitiv, funcția sintactică de 

complement circumstantial de cauză 

…….... Am văzut pe cineva. B.  Caz dativ, funcția sintactică de 

complement indirect 

…….... Am sosit înaintea unora. C. Caz acuzativ, funcția sintactică de 

complement direct 

…….... Ea a plecat din pricina cuiva. D. Caz dativ, funcția sintactică de atribut 

adjectival 

…….... Le-a comunicat tuturor 

vestea cea bună. 

E. Caz nominativ, funcția sintactică de nume 

predicativ 

F. Caz genitiv, funcția sintactică de 

complement circumstantial de timp 

Excelează! 
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2.  Alcătuiește enunțuri în care să utilizezi cuvântul o cu următoarele valori morfologice : 

a) numeral cardinal ……………………………………………………………….................. 

b) articol nehotărât ………………………………………………………………................... 

c) pronume personal ………………………………………………………………................ 

d) interjecție ………………………………………………………………………................... 

e) adjectiv pronominal nehotărât …………………………………………………............... 

3.  Analizează morfologic și sintactic cuvintele subliniate. 

  I-am dat altuia albumul. 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………............... 

  El i-a ajutat pe atâția oameni. 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………............... 

4.  Scrie, câte un enunț, în care să folosești formele date, precizând care sunt pronume 

nehotărâte. 

  cineva ……………………………………………………………………………………....... 

  cine va ……………………………………………………………………………………...... 

  oricare ……………………………………………………………………………………...... 

  ori care …………………………………………………………………………………......... 

  oarecare …………………………………………………………………………………....... 

  oare care …………………………………………………………………………………...... 

5.  Folosind drept suport textul A, prezintă într-un text descriptiv, de 120 – 150 de cuvinte, 

animăluțul tău preferat, integrând pronume și adjective pronominale nehotărâte, pe care le 

vei sublinia. 
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În realizarea lui, vei avea în vedere următoarele repere: 

 să folosești descrierea ca mod de expunere; 

 să prezinți animăluțul preferat; 

 să întrebuințezi diverse forme ale pronumelui și 

adjectivului pronominal nehotărât, pe care le vei sublinia; 

 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 

 să te încadrezi în limita de spațiu. 



Pronumele și adjectivul pronominal interogativ. 
Pronumele și adjectivul pronominal relativ   

Pe zi ce trece intrăm tot mai adânc în materiile programei, iar eu mă obișnuiesc din 

ce în ce cu colegii, aruncând unora punți pentru prietenie. 

Profesorii mă cam dezamăgesc, poate din cauză că aș fi vrut mai mult de la ei. 

Aproape toți îți explică lecția, te ascultă, îți pun notă, și cu asta, basta... 

Azi, la ora întâi, Popovici - Zecimalu îi scoate la tablă pe Tarzan și pe Rogvaiv. 

Tarzan nu se are bine cu matematica și nici nu se omoară cu învățătura. Dar e inteligent, 

vioi și... simpatic. Tot ce nu știe îi șoptește Rogvaiv și el prinde cu urechea ca un actor. 

Zecimalu, din fericire, nu prea aude, așa că lucrurile merg strună. 

Rezultatul: Tarzan capătă nota 8, iar Rogvaiv, 6. Bună socoteală. În recreație îl 

întreb: 

–  De ce ți-a pus numai 6? Are ceva cu tine? 

–  Ce să aibă? Niciodată cocoșul meu n-a cântat pe gardul lui... răspunde 
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Exersează 

 

        Amintește-ți! 
 

•  Pronumele interogativ ține locul ............................... așteptat ca răspuns la o 

întrebare. Formele pronumelui interogativ sunt: .................................................. 

................................................................................................................. . 

•  Pronumele interogative apar numai în enunțuri ........................................... . 

•  Pronumele relativ are rolul de a face legătura în frază între o propoziție 

.................................. și propoziția de care depinde. 

•  Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, 

pronumele interogative și relative devin ............................................................ , 

îndeplinind funcția sintactică de ..................................................................... . 
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1.  Alege răspunsul corect: 

1.1  Elevii ascultați primesc notele pentru că: 

a) așa au știut lecția; 

b) Zecimalu le-a inversat notele; 

c) Zecimalu nu aude bine. 

1.2  Elevul este dezamăgit de profesori pentru că: 

a) sunt răi; 

b) dau multe teme pentru acasă; 

c) predau lecții și ascultă, totul fiind plictisitor. 

2.  Încercuiește litera adecvată ideilor principale corespunzătoare fragmentului: 

a) Autorul își amintește cu drag de învățătorul său. 

b) La școală se obișnuiește atât cu colegii, cât și cu obiectele de studiu. 

c) Autorul îi descrie fizic pe colegii săi. 

d) La ora de matematică sunt ascultați Tarzan și Rogvaiv. 

e) Naratorul îl descrie pe Rogvaiv, mulțumit și cu nota 6, chiar dacă merita 8. 

f) Tarzan protestează pentru nota primită. 

3.  Cărui gen literar îi aparține textul A? Precizează două trăsături ale acestui gen. 

 

 

 

 

 

4.  Arată care este relația dintre autor, narator și personajul principal al textului dat. 
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 Rogvaiv. Dar e bun și 6. 

L-au poreclit Rogvaiv pentru că niciodată nu poate să spună în ordine culorile 

spectrului solar. E un băiat potolit, nu se amestecă în discuții, fuge de certuri și bătăi. 

Când avem liber, se duce la bibliotecă și citește... Am auzit că e de la țară, fiul unei 

învățătoare văduve. Tatăl lui, învățător și el, a murit de holeră anul trecut, în campania din 

Bulgaria. 

Chiar Tarzan recunoaște nedreptatea făcută colegului său: 

–  Zecimalu ne-a pus invers notele. 

(Mihail Drumeș, Elevul Dima dintr-a șaptea) 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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5.  Scrie patru enunțuri în care să folosești expresii care să conțină cuvântul mână. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR NARATOR PERSONAJ 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

Ce ne mai spune numele lui Mihail Drumeş azi? Dacă ne întoarcem în perioada 

interbelică, vedem un scriitor care se bucură de un deosebit succes la public, ale cărui 

romane sunt retipărite într-un număr uriaş, cucerind marile mase de cititori. Popularitatea 

sa este cu neputinţă de ocolit, iar sutele de mii de exemplare vândute, atât în ţară, cât şi în 

afara acesteia, ne relevă o certitudine: Mihail Drumeş a fost un scriitor iubit de publicul 

interbelic. Astăzi, lucrurile s-au mai schimbat, însă puţini sunt aceia care nu au auzit 

măcar de „Invitaţia la vals”, „Scrisoarea de dragoste” ori „Elevul Dima dintr-a şaptea”. 

Există o categorie de cărţi pe care fiecare cititor şi-o construieşte în propriul univers literar, 

fără a avea o denumire universală – acele cărţi ce aduc un zâmbet la amintirea 

momentului răsfoirii lor. Aici credem că se încadrează literatura lui Drumeş, în acel loc 

unic modelat de fiecare cititor. (…) 

Ceea ce i-a ţinut departe pe criticii literari de analiza operei sale a fost întocmai 

ceea ce pentru romanul popular constituie reale calităţi: accesibilitatea, cursivitatea 

lecturii, schematismul ori patetismul controlat. 172 



Mai este Drumeş actual? Mai au astăzi aceeaşi vervă paginile sale? Pare-se că da, 

ba chiar putem spune că se se află într-o anumită măsură în direcţia europeană a 

industriei literare. Cititorii de astăzi gustă tot mai mult din savoarea paraliteraturii, 

percepută şi ca un fenomen social important, ,,datorită faptului că ea este consumată 

efectiv şi datorită influenţei pe care o exercită asupra unor categorii vaste de public”. Fiind 

destinat unui consum cât mai larg, acest tip de literatură depinde foarte mult de cititori, 

intuindu-le aşteptările şi oferindu-le rezolvările dorite. Prin urmare, lectura trebuie să fie 

cât se poate de confortabilă şi deductibilă, cu un nivel ridicat de lizibilitate. 

Ca profesor de gimnaziu, am încercat să aflu cât de cunoscut este numele acestui 

scriitor în rândul copiilor şi adolescenţilor de azi. I-am întrebat, aşadar, dacă au auzit de 

Elevul Dima dintr-a şaptea, frescă a adolescenţei din literatura română, un roman potrivit 

vârstei lor. Spre bucuria mea, cele mai multe voci au recunoscut titlul, în timp ce câţiva 

elevi chiar au citit romanul, pe care l-au găsit, probabil, în biblioteca părinţilor. Entuziasmul 

pe care l-au exprimat mi-a întărit convingerea că opera lui Drumeş a trecut cu succes 

proba timpului. 

Drumeş continuă să convingă şi astăzi pentru că mijloacele auctoriale folosite de el 

sunt simple, expunând comportamente rutiniere şi formule de viaţă actuale. Francheţea 

povestirii sale este un prim ingredient utilizat cu succes. Personajul este credibil şi pare 

construit astfel încât cititorul obişnuit să se descopere în acţiunile lui. Lectura de plăcere 

se intersectează la acest nivel cu lectura de identificare. Cititorul intră în pielea 

personajului Tudor Petrican graţie elanului acela unic pe care acesta din urmă îl manifestă 

pentru a-şi atinge scopurile. Uşurinţa cu care îşi rezolvă toate problemele e uluitoare şi 

captivantă pentru lectorul obişnuit. De asemenea, Grigore Dima este tipul de personaj pe 

care orice adolescent şi l-ar dori ca prieten. Curajul lui este admirabil şi copleşitor, astfel 

că cititorul adolescent ar face şi o cerere de înscriere în grupul lui de idealişti. (…) 

În general, textul literar al lui Drumeş a trecut cu succes proba timpului tocmai prin 

accesibilitatea, tonul umoristic şi cursivitatea lecturii, cât şi graţie personajelor memorabile 

pe care le-a construit. (…) Acele lecturi ale copilăriei, unde încadrăm şi romanul 

drumeşian Elevul Dima dintr-a şaptea, cu un notabil succes la public, sunt reale lecturi 

funcţionale. (…) 

(Adriana-Georgiana Lungu, Mihail Drumeş, ieri şi azi, în revista „Ramuri”) 

 

 

 

1.  Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false: 

a).  Pronumele interogativ apare doar în propoziții interogative. …….. 

b).  Pronumele relativ leagă părți de propoziție între ele. …….. 

c). Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, 

pronumele interogative și relative devin adjective pronominale. …….. 

d).  Pronumele ceea ce nu este un pronume relativ. …….. 

e).  Care, cine, ce sunt forme comune ale pronumelui interogativ și relativ. …….. 

2.  Încercuiește varianta de răspuns corectă: 
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A. În enunțul, preluat din textul B, Ce ne mai spune numele lui Mihail Drumeş 

azi?  cuvântul subliniat este: 

a) pronume relativ; 

b) adjectiv pronominal interogativ ; 

c) pronume interogativ; 

B. Cuvântul subliniat îndeplinește funcția sintactică de : 

a) subiect; 

b) complement direct; 

c) atribut adjectival; 

3.  Precizați ce părți de vorbire sunt cuvintele marcate în exemplele date: 

a) Ce frumos e cireșul înflorit! ………………………………………………...........……… 

b) Ce mi-ai cumpărat? ………………………………………………………………........... 

c) Ce floare e mai încântătoare? ………………………………………............................ 

d) A aflat ce film rulează la cinematograf. ………………………………………….......... 

e) A văzut ce a cumpărat. ……………………………………………………………......... 

4.  Indică valoarea morfologică, cazul și funcția sintactică a cuvintelor subliniate pe text. 

Cuvântul Valoare morfologică Caz Funcție sintactică 

care 

ale cărui 

pe care 

ce 

ceea ce 

5.  Completați spațiile libere cu formele potrivite de genitiv ale pronumelui relativ care: 

a) Muncitorii ……………………… unelte se pierduseră au fost recompensați. 

b) Stejarul ………………….. coroană se înalță falnică avea o sută de ani. 

c) Fata ………………. frați erau student se numea Ioana. 

d) Florile ………………. mijloc avea culoare galbenă erau margarete. 

6.  Scrie în spațiul punctat din dreptul fiecărui enunț  litera corespunzătoare: 

…….. Vorbeau despre cine să vină la film. 

 
A. Caz genitiv, funcția sintactică de 

atribut pronominal genitival; 
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7.  Corectează următoarele enunțuri: 

a) Nu știu ce-s cu astea. ……………………………………………………………….......... 

b) I-a plăcut cartea care a primit-o cadou. …………………………………………………. 

c) Copilul al cărui mama vine acum, e Ionuț. ……………………………………………… 

d) La cine ai spus? ………………………………………………………………………........ 

e) Care dintre ei îl cunoști? ………………………………………………….......................: 
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…….. Nu știa care coleg lipsește. B. Caz dativ, funcția sintactică de 

complement indirect; 

…….. Împrumut cartea cui mi-o cere. C. Caz acuzativ, funcția sintactică de 

complement direct; 

…….. Cine este copilul? D. Caz nominativ, funcția sintactică de 

atribut adjectival; 

…….. Pe cine ai văzut în oraș? E. Caz nominativ, funcția sintactică de 

nume predicativ; 

…….. Ei sunt băieții a căror minge s-a spart. F. Caz acuzativ, funcția sintactică de 

complement prepozițional. 

1.  Alcătuiește enunțuri în care pronumele/ adjectivele pronominale interrogative/ relative 

să fie folosite conform indicațiilor din paranteză: 

a) (un pronume interogativ, caz nominativ, funcția sintactică de nume predicativ) 

……………………………………………………………………………………................... 

b) (pronume interogativ, cazul dativ, funcția sintactică de complement indirect) 

…………………………………………………………………………………………........... 

c) (pronume relativ compus, cazul nominativ, funcția sintactică de subiect) 

…………………………………………………………………………………………........... 

d) (adjectiv pronominal relativ, caz acuzativ, funcția sintactică de atribut adjectival) 

…………………………………………………………………………………………........... 

e) (pronume relativ, cazul genitiv, funcția sintactică de atribut pronominal genitival) 

…………………………………………………………………………………………........... 

f) (un pronume interogativ, caz nominativ, funcția sintactică de nume predicativ) 

………………………………………………………………………...………….... 

Excelează! 
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2.  Alcătuiește enunțuri în care să utilizezi cuvântul care cu următoarele valori 

morfologice: 

a) pronume interogativ …………………………………………………………...............… 

b) pronume relativ ………………………………………………………………................... 

c) adjectiv pronominal interogativ ………………………………………………................ 

d) adjectiv pronominal relativ ………………………………………………….................... 

e) verb predicativ ……………………………………………………………….................... 

f) substantiv …………………………………………………………………….................... 

3.  Analizează morfologic și sintactic cuvântul subliniat. 

De asemenea, Grigore Dima este tipul de personaj pe care orice adolescent şi l-ar 

dori ca prieten. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………........................... 

4.  Scrie un dialog imaginar, de 8 –10 replici, pe care l-ai purta cu Tarzan, personajul din 

textul A, despre materia școlară care îți place, folosind propoziții interogative. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

5. Folosind drept suport textele date, imaginează-ți că ești un reporter care îi ia un 

interviu scriitorului Mihail Drumeș, integrând pronume și adjective pronominale 

interogative și relative, pe care le vei sublinia. 

În realizarea lui, vei avea în vedere următoarele repere: 

 să folosești dialogul ca mod de expunere; 

 să formulezi cât mai multe interogații; 

 să întrebuințezi diverse forme ale pronumelui și adjectivului 

pronominal interogativ, respectiv relativ, pe care le vei sublinia; 

 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 

 să te încadrezi în limita de spațiu. 
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Pronumele și adjectivul pronominal negativ 
 

   Nu știu scrie compuneri, cel puțin asta cred eu, că nu știu, pentru că nu am mare 

lucru de spus. Așa că poate nu o să vă placă, dar cum trebuie să îmi fac tema, am să 

încerc. Deși eu știu că aceste compuneri pe care ni le dați – cum ne dădea și tovarășa 

învățătoare la început de an - nu interesează pe nimeni, vreți doar să vedeți dacă facem 

greșeli de ortografie și dacă mai știm expresiile din vocabularul cu expresii frumoase. Eu 

nu le mai știu. Dar am să vă povestesc ceva de pe vremea când eram un copil. Pentru că 

acum, când am intrat în clasa a cincea, nu mai sunt chiar așa de mic. 

   Să știți că dimineața aceea nu era cu nimic deosebită de altele, așa că n-am știut 

ce va urma. Aceeași plictiseală, trezitul cu greu și tata care făcuse aceleași căni cu cacao. 

Deși era cicoare de fapt și el înmuia bucățele de pâine și-i zicea budincă. Iar noi, ca 

proștii, adică eu și Bogdi, frate-meu mai mic, credeam că e budincă, deși uneori mai 

venea budincă la plic, de contrabandă, din Ungaria. Aducea mama de la bolnavii ei din 

spital sau de nu știu unde și ne făcea duminica amestecând praful ăla cu lapte, deci 

aveam cu ce compara. Oricum, așa cum zic, în dimineața aia nimic nu anunța că avea să 

se întâmple ceva. Tata pregătise budinca, bunica se învârtea pe lângă chiuvetă și dădea 

ordine mamei, lui tata, inclusiv lui bunicu, care stătea paralizat acolo, pe patul din spatele 

mesei din bucătărie, în pijama, și-i mai zice câteodată mai taci odată Veronico, și-atunci 

bunica tace o vreme. 
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Exersează 
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          Amintește-ți! 

•  Pronumele negativ se găsește în propoziții ……………................ . 

•  Când stă lângă un ....................………….......... determinându-l, devine 

……………………………… . 

•  Funcția sintactică a adjectivului pronominal negativ este de …………………… . 

•  Devin adjective pronominale negative …………………………………………... . 

•  Sunt doar pronume negative ………………………………………………............. 



Ca de obicei, mama trăgea de mine că hai, să pornim, să mergem, știi că avem de 

urcat toată strada Republicii, dar eu  cred că mă gândeam că ce mare lucru sau poate nu 

mă gândeam la nimic. Oricum, nu la ce urma să se întâmple. Și de-aia nici pe Republicii 

n-am avut gânduri, decât la soldățelul de plumb pe care-l șutisem de-acasă și voiam să il 

arăt lui Cozminel. Așa că ascultam cuminte cum mama mă bătea la cap cu Luceafărul, mă 

mai gândeam la Cozminel, ce uimit o să fie, și încercam, printre astea, să și rețin. Mama 

mă asculta din fiecare vers și-apoi mă punea să zic toată strofa. Cred că în ziua aia 

ajunsesem cam pe la a 78-a, iar eu tot trebuia să repet după ea, dar de-abia mai târziu, 

după vreo câteva săptămâni, cred că ajunsesem să o știu pe toată, cobori în jos luceafăr 

blând și tot restul. Aș putea să v-o spun și-acum pe toată, poate atunci mi-ați da un zece, 

dar n-ar ajunge caietul ăsta și știu că nu asta e cerința. 

Când am ajuns la grădiniță, deja cred că uitasem de luceafăr și de tot. Vă spun 

sincer, nu știu cum mi-a trecut  prin cap exact atunci, am văzut păduricea din curtea 

imensă, care mi-era clar că ascunde ceva secrete, ceva mistere, căci tantile ne spuneau 

mereu că n-avem voie acolo. Și m-am gândit atunci pe loc că o să ne ascundem în ea, și-

abia acolo o să-i arăt  soldățelul. De aceea a trecut greu timpul până ne-au scos afară. 

Nici nu mai știu ce jocuri am jucat, probabil iar am repetat cântecele despre tovarășu, care 

stătea și privea zâmbind din tabloul de pe fiecare perete și pe care astă-iarnă după 

Revoluție, l-au dat jos din toate clasele. Ardeam de nerăbdare și mă-nțelesesem deja cu 

el. 

(Horia Corcheș, Luceafărul, în volumul „Mică istorie a unui secol mare”) 

 

 

1.  Încercuiește varianta corectă de răspuns. 

  Întâmplarea este relatată la persoana: 

a) I, având verbe și pronume la persoana I; 

b) a III-a, având verbe și pronume la persoana a III-a; 

c) la nicio persoană. 

  Acțiunea se petrece: 

a) seara; 

b) dimineața; 

c) noaptea; 

d) după-amiaza. 

  Personajul-narator învață să recite poezia: 

a) Iarna pe uliță; 

b) Rapsodii de toamnă; 

c) Călin(file de poveste); 

d) Luceafărul. 

  Prietenul  căruia dorește să îi arate jucăria se numește: 

a) Sergiu; 

b) Cozminel; 

c) Mihai; 

d) George. 
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  Tata le pregătește copiilor în fiecare dimineață: 

a) omletă; 

b) suc de portocale; 

c) căni cu cacao; 

d) cereale cu lapte. 

2.  Găsește sinonime potrivite pentru cuvintele subliniate din text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Extrage din text o structură care să redea starea sufletească a personajului-narator. 

 

 

 

 

 

 

4.  Scrie trei expresii care să conțină cuvântul cap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Extrageți din text două idei principale / secundare. 

    ………………………………………………………………………………………...………..... 

    …………………………………………………………………….........……………………...... 
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....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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Copilăria în comunism nu a fost deloc uşoară. Iar cel mai bine cunosc acest lucru 

foştii pionieri ai patriei, care acum îşi dau seama că pe vremea aceea ideologia era mai 

importantă decât copilăria. ”Omul Nou” al comunismului, unul dintre cele mai îndrăzneţe 

proiecte ale acestei ideologii în România, era construit şi clădit încă de pe băncile 

grădiniţei. Chiar dacă erau încurajaţi şi li se spunea mereu ce viitor frumos aveau în faţă, 

copiii comunismului erau încă din primii ani de viaţă incluşi într-un plan ce includea 

spălarea pe creier în favoarea partidului. În anul 1976 în România a apărut organizaţia 

Şoimii Patriei, care înregimenta copii încă de la fragedă vârstă de doar 4 ani. Ciudat este 

că niciunde în lume, în nicio țară din blocul comunist, nu a existat o astfel de organizaţie. 

Ca totul să fie perfect pentru partid, micile detalii şi accesorii precum cravată roşie sau 

insignele au fost înserate tot cu intenţia de a manipula creierele care erau în plină formare 

pentru a-i putea modela în scopuri propagandiste. Cert este că nimic nu a fost lăsat la 

întâmplare, iar proiectul ”Omul Nou” al comunismului a schimbat nu doar viaţa oamenilor 

în toată firea, ci şi copilăria celor mici. Propaganda pentru copii funcţiona chiar mai eficient 

decât industria publicităţii de astăzi. 

  Pentru că nu aveau acces la nicio tehnologie şi niciun program TV, copiii din 

perioada respectivă petreceau mult mai mult timp împreună. De aceea, adulţii de azi 

susţin că au avut o copilărie mult mai fericită. Era, însă, o fericire falsă, ”sărăcită” de 

marile probleme cu care se confrunta populaţia: lipsa produselor alimentare, lipsa energiei 

electrice, frigul, lipsa benzinei etc. Tot ce se cumpăra era doar pe cartelă, iar copiii stăteau 

de multe ori în locul părinţilor la cozile de la magazine. Copiii jucau pe atunci jocuri cum ar 

fi ”Raţele şi vânătorii”, „Elastic”, ”Ţara, ţara vrem ostaşi!”, „Castelul”, „Ţările” sau „Şotron”. 

Revistele destinate copiilor erau „Cutezătorii”, cunoscuta revistă comunistă, dar circulau 

pe piaţă şi titluri străine cum ar fi „Piff şi Rahan”, care au devenit marfă de contrabandă. 

(Dorin Țimonea, Cum era copilăria în comunism. De la „Şoimii Patriei“ la jocurile de 

pe maidan şi contrabanda cu Piff şi Rahan, www.adevărul.ro) 

 

 

1.  Stabilește funcția sintactică a pronumelui negativ prezent în contextul „Cert este că 

nimic nu a fost lăsat la întâmplare, iar proiectul ”Omul Nou” al comunismului a 

schimbat nu doar viaţa oamenilor în toată firea, ci şi copilăria celor mici.” 

   …………………………………………………………………………………………………..... 

2.  Alcătuiește două enunțuri în care același pronume să îndeplinească funcții sintactice 

diferite. 

 

 

 

 

 

 

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 
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3.  Identifică, în textul citat, un adjectiv pronominal negativ, stabilește funcția lui sintactică 

și cazul. 

 

 

 

 

4.  Transformă enunțul următor din unul negativ, în afirmativ, explică modificările care 

survin „niciunde în lume, în nicio țară din blocul comunist, nu a existat o astfel de 

organizaţie.” 

 

 

 

     ………………………………………………………………………………………………....... 

     …………………………………………………………………………………………… .......... 

5.  Subliniază pronumele negative din următoarele enunțuri, stabilește cazul și funcția lor 

sintactică: 

  Nimeni nu a venit la ziua lui ………………………………………………....................... 

  Atenția niciunuia nu a fost îndreptată asupra mea ………………………..................... 

  Nu voia nimic de la părinții lui ....................................................................................... 

  Nu comunic cu nimeni din acest grup ……………………………………...................... 

  Scrisoarea de la niciunul nu mi-a plăcut …………………………………….................. 

  Nu te vei comporta asemenea niciunora din clasă …………………………................. 

  Nimănui nu i-a convenit nota ………………………………………………..................... 

  Nu a intrat în clasă înaintea nimănui ……………………………………….................... 

 6. Transformă trei dintre pronumele negative din enunțurile anterioare în adjective 

pronominale. Scrie enunțurile obținute. 

 

 

      …………………………………………………………………………………………………... 

 

 

       ……………………………………………………………………………………………...... 

 

        

       …………………………………………………………………………….........……….. 
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....................................................................................................................................... 
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7. Găsește două expresii / locuțiuni care să conțină cuvântul nimic și alcătuiește enunțuri 

cu ele. 

     

 

     …………………………………………………………………………………………………... 

     ........................................................................................................................................... 

 

     

     …………………………………………………………………………………………….......... 

     ........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

1.  Alcătuiește trei enunțuri în care adjectivul pronominal negativ subliniat din text să se 

afle în cazuri diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Creează enunțuri în care pronumele negative nimeni și nimic să aibă valoare de 

substantive. 

Excelează! 

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

1. .................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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3. Construiește enunțuri cu pronumele sau adjectivele pronominale, respectând 

indicațiile: 

  nicio - adjectiv pronominal negativ în cazul acuzativ 

     ............................................................................................................................................ 

  niciunuia - pronume negativ în cazul dativ 

     ............................................................................................................................................ 

  nimeni - pronume negativ în cazul genitiv 

     ............................................................................................................................................ 

  niciunii - adjectiv pronominal negativ în cazul nominativ 

     ............................................................................................................................................ 

  niciun - adjectiv pronominal negativ în cazul dativ 

     ............................................................................................................................................ 

4.  Alcătuiește un text de 60 – 80 de cuvinte în care să prezinți un meci de fotbal pe care 

l-a susținut echipa școlii tale în cadrul unui campionat interșcolar. Integrează în textul tău 

următoarele pronume nimeni și nimic, respectiv adjectivul pronominal niciun. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

5. Imaginează-ți o continuare a textului A într-o compunere de 100 – 150 de cuvinte, 

păstrând persoana la care se face relatarea și tonul confesiv al textului. 
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   să continui relatarea, ținând cont de momentele subiectului; 

   să respecți normele de ortografie și de punctuație; 

   să te încadrezi în limita de spațiu. 

 



Pronumele și adjectivul pronominal de întărire 
 

Când însuşi glasul gândurilor tace, 

Mă-ngână cântul unei dulci evlavii, 

Atunci te chem; chemarea-mi asculta-vei? 

Din neguri reci plutind te vei desface? 

Puterea nopţii blând însenina-vei 

Cu ochii mari şi purtători de pace? 

Resai din umbra vremilor încoace 

Ca să te văd venind ... ca-n vis, aşa vii! 

Cobori încet... aproape, mai aproape, 

Te pleacă iar zâmbind peste-a mea faţă, 

A ta iubire c-un  suspin arat-o, 
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        Amintește-ți! 

•  Pronumele de întărire pune în evidență ideea de persoană, identificând-o 

cu autorul acțiunii. 

•  În limba română actuală este folosit doar …………………………………….... 

•  Adjectivul pronominal de întărire se acordă în ………… , ………… și 

………… cu ………........ sau ………........... determinat, îndeplinind funcția 

sintactică de …………………………... . 

•  Pentru recunoașterea formelor pronumelui sau ale adjectivului pronominal 

de întărire, prima parte a pronumelui de întărire arată genul (masculin: 

însu/înși, feminin: însă/înse), iar a doua parte numărul și persoana pronumelui 

(mi, ți, și, ne, vă, și). 



Cu geana ta m-atinge pe pleope 

Să simt fiorii stringerii în braţe, 

Pe veci perduto, vecinic adorato! 

(Mihai Eminescu, Când însuși glasul) 

Și însă această oaste, în stare așa de ticăloasă, e acea ce a îngiosit de atâte ori trufia 

semilunii, iar acei trei trufași ofițeri sunt hatmanii Iablonovski și Potoțki, și cel din mijlocul 

lor însuși Ian Sobieski, regele Poloniei. 

(Costache Negruzzi, Sobieski și românii) 

 

 

 

 

    Încercuiește varianta corectă de răspuns. 

1.  În primul text citat, remarcăm prezența adjectivului pronominal însuși, cu rolul: 

a) de a accentua sentimentele puternice ale eului liric; 

b) de a sublinia trecerea timpului; 

c) de a descrie lumea. 

2.  Mărcile eului liric prezente în primul text sunt: 

a) pronume și adjective pronominale la persoana a II- a, verbe la persoana I; 

b) pronume și adjective pronominale la persoana I, verbe la persoana I; 

c) pronume și adjective pronominale la persoana a III- a. 

3.  Primul text aparține genului liric deoarece: 

a) exprimă idei și emoții prin intermediul vocii autorului în text, eul liric; 

b) exprimă  idei și emoții prin intermediul vocii autorului în text, naratorul; 

c) nu exprimă sentimente. 

4.  Textul al doilea aparține genului epic deoarece: 

a) se remarcă prezența eului liric; 

b) se remarcă prezența naratorului și a personajelor; 

c) se remarcă prezența descrierii. 

5. Prin eliminarea adjectivului  pronominal de întărire însuși din textul lui Costache 

Negruzzi se obține: 

a) diminuarea importanței personajului și a expresivității textului; 

b) identificarea slabă a personajului; 

c) accentuarea importanței personajului. 
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Ioan Sobieski s-a născut pe 17 august 1629 în Olesko, un mic oraș de lângă Liov în 

Galiția, acum Ucraina, atunci fiind parte din voievodatul Ruteniei în Regatul Poloniei. 

Însuși tatăl său, Jakub Sobieski a fost voievodul Ruteniei și castelan al Cracoviei, iar 

mama sa, Zofia Teofillia Danilowic a fost nepoata hatmanului Stanisław Żółkiewski. Ioan 

și-a petrecut copilăria în Żółkwia. După ce a absolvit colegiul Nowodworski în Cracovia în 

1643, tânărul Ioan Sobieski, a absolvit Facultatea de Filozofie a Universității Jagielloniană 

în 1646. După terminarea studiilor, Ioan împreună cu fratele său Marek, au plecat în 

Europa de Vest, unde au petrecut mai mult de doi ani în călătorie. Ei înșiși au vizitat 

Leipzig, Anvers, Paris, Londra, Leiden și Haga. În tot acest timp, el a întâlnit personalități 

influente contemporane precum Ludovic al II-lea de Bourbon, Carol al II-lea al Angliei și 

Wilhelm al II-lea, Prinț de Orania, iar pe lângă limba latină, a mai învățat germana, 

franceza și italiana. 

În timpul bătăliei de la Varșovia din 1656, Ioan a comandat un regiment puternic de 2.000 

cavaleriști tătari fiind promovat cu titlul de Lord purtător-de-drapel al Coroanei. Un 

susținător puternic al fracțiunii franceze, Ioan a rămas loial regelui în timpul rebeliunii 

Lubomirski, ceea ce l-a ajutat în cariera sa militară. În 1665, Ioan s-a căsătorit cu Marie 

Louise Cazimir de Grange d'Arquien și a fost promovat la rangul de Mare Mareșal al 

Coroanei, iar în anul următor, la rangul de Hatmanul Coroanei. În 1667, a realizat o altă 

mare victorie asupra cazacilor și aliaților tătari în Bătălia de la Podhajce în timpul 

războiului polono-cazaco-tătar (1666 - 1671). La data de 5 februarie 1668, de acum fiind 

un comandant renumit și stimat, el a câștigat titlul de Mare Hatman al Coroanei, cel mai 

înalt rang militar în Republica polono-lituaniană, astfel fiind comandant de facto al întregii 

armate poloneze. 

(Adaptare după www.wikipedia.org) 

 

1.  Completează tabelul următor cu formele adjectivului pronominal de întărire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Analizează sintactic și morfologic adjectivul pronominal de întărire prezent în următorul 

context: Însuși tatăl său, Jakub Sobieski a fost voievodul Ruteniei și castelan al  

Cracoviei. 

Sg/pl Masculin Feminin 

I Însumi 

II Însăți 

III Însuși 

I Înșine 

II Înșivă 

III Înșiși 
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…………………………………………………………………………………………………..... 

3.  Alcătuiește două enunțuri în care același adjectiv pronominal să se găsească în cazuri 

diferite.  

    .............................................................................................................................................. 

    .............................................................................................................................................. 

4.  Adaugă, în contextul următor, câte un adjectiv pronominal de întărire substantivelor 

proprii: În 1665, Ioan s-a căsătorit cu Marie Louise Cazimir. Notează rezultatul obținut. 

    .……………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………….................... 

5.  Completează casetele cu forma corectă a adjectivului pronominal de întărire: 

  Ele ……………………….... îmi sunt bune colege. 

  Colegului ………………....... îi place compunerea mea. 

  Voi ………………………..... , prietenii mei, nu mă înțelegeți. 

  Eu ……………………… sunt respectată de toți colegii. 

  Cadoul ei …………… a fost ales greșit. 

  …………… colegii mei mi-au cerut să nu renunț. 

  Veți reuși prin voi ……………. 

  Pe noi …………… nu ne-a anunțat. 

6.  Alcătuiește un enunț în care să existe un pronume de întărire cu funcție sintactică de 

subiect. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

7.  Ce observație ai putea să faci în legătură cu folosirea pronumelui de întărire în limba 

română actuală? 

     …………………………………………………………………………………………………..... 

     …………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

1.  Alcătuiește enunțuri în care să utilizezi adjective pronominale de întărire la persoana 

a III-a în cazurile genitiv și dativ.  
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Excelează! 
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2.  Așază adjectivele pronominale de la exercițiul anterior la persoana I, făcând acordul 

corect. 

      

 

 

 

 

 

3.  Rescrie enunțurile următoare, înlocuind adverbul chiar printr-un adjectiv pronominal 

de întărire. 

  Scrisoarea a fost scrisă de chiar colega mea. 

        ………………………………………………………………………………………............... 

  Chiar pilotul nu era atent la furtuna care venea. 

        …………………………………………………………………………..........……………..... 

        ......................................................................................................................................... 

  A răspuns corect la întrebare chiar colegul cel mai slab al clasei. 

       .......................................................................................................................................... 

4. Pune în următorul context La data de 5 februarie 1668, de acum fiind un 

comandant renumit și stimat, el a câștigat titlul de Mare Hatman al Coroanei, cel mai 

înalt rang militar în Republica polono-lituaniană, astfel fiind comandant de facto al 

întregii armate poloneze un adjectiv pronominal de întărire pe lângă un pronume 

personal și scrie o observație despre  rolul expresiv al acestuia. 

    ............................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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5. Exprimă-ți opinia, într-o compunere de 100 – 150 de cuvinte, în legătură cu 

semnificațiile titlului textului A. 
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   să respecți structura specifică unui astfel de tip de text; 

   să îți susții punctul de vedere cu cel puțin două  exemple din text; 

   să respecți normele de ortografie și de punctuație; 

   să te încadrezi în limita de spațiu. 
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Pronumele și adjectivele pronominale. 
Posibilități combinatorii 

A nins toată ziua. Sufletul meu ar fi dorit, poate, să se simtă trist, dar nu i-am 

îngăduit eu. De aceea am fost astăzi fericit, pentru că așa am voit eu. Am citit până 

noaptea târziu. Apoi am obosit și m-am îndreptat asupra mea. A trecut toamna, și multe 

lucruri dintre cele care îmi făgăduisem să împlinesc nu le-am împlinit. În caietul acesta am 

scris tot mai rar și mai puțin serios. Nu m-am analizat. N-am învățat psihologie ca să pot 

să mă cunosc. 

Au început să mă străbată alte gânduri. Au început să-mi placă alte lucruri. De 

chimie îmi amintesc prea rar. Aș vrea acum să știu ce e sufletul, dar cred că lucrul acesta 

e foarte greu de aflat. Am citit multe cărți, dar n-am câștigat nimic. Dimpotrivă. Vreau să 

citesc acum și pe Bergson. Sunt fericit, cel puţin, că am scăpat de matematică. A trebuit 

să mă hotărăsc să trec la modern. Şi am trecut. Mi s-a îngăduit să dau examenul de 

diferență în mai. Să mă prezint cu texte latinești pentru clasa a V-a și a VI-a. 
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        Amintește-ți! 

•  Pronumele înlocuiește ………………….............................…… îndeplinind 

aceleași funcții sintactice.   

•  Pronumele poate sta în următoarele cazuri: …..........……………....... , 

…………......….. , …………......…. , …………............. și …............................ . 

•  Atunci când determină substantive, cu care apoi se acordă anumite 

pronume devin ........................................ îndeplinind funcția sintactică de 

.......................................................................................................... . 

•  Următoarele pronume NU pot să devină adjective pronominale 

......................................................................................................... . 



La modern e altă atmosferă şi altă viaţă. Profesorul e blând, erudit şi ironic. Ne 

spune multe lucruri pe care noi le vorbim. Dar disprețuiește ignoranța noastră. Maestrul e 

un ocultist și filozof. De aceea se ocupă prea puţin de cunoştinţele noastre la gramatică şi 

ne cercetează mai cu plăcere logica şi calitatea ştiinţei noastre. Îi place să ne asculte 

discutând şi se desfată, apoi, dovedindu-ne golul argumentelor noastre. 

Până acum, am învăţat prea puţin latineşte. A trebuit s-o iau de la început, cu aquila, 

aquilae, şi să ajung la Caesar. Totuşi, acum traduc din Horatius. Mi-am cumpărat textele 

legate în pânză şi cu coperte de carton. Şi am citit toate introducerile. Îmi place mult şi 

limba latină, şi profesorii, şi autorii, şi clasa noastră. Pentru că „maestrul" nu ascultă decât 

la sfârşitul anului şi pentru că nu ne sileşte nici la teme scrise, nici la extemporale, 

discutăm aproape tot timpul şi comentăm câte un text de câteva rânduri. În felul acesta, 

toţi îl ascultă. Pentru că nu ne mai temem de notă sau de extemporal. La discuţii iau parte, 

de obicei, Leiber şi Petrişor. Când traduce şi comentează Leiber, se ridică Petrişor şi 

critică. După ce sfârşeşte Petrişor, se ridică Leiber şi se apără. Şi unul şi altul risipesc 

ironii. Dar noi nu apreciem decât ironiile lui Petrişor. „Maestrul", însă, se îndoieşte de 

calitatea amândurora. 

 (Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop) 

 

 

1.  Citește fiecare dintre următoarele afirmații și încercuiește litera A, dacă o consideri 

adevărată, iar dacă o consideri falsă, litera F, și scrie în spațiul rezervat, afirmația corectă: 

      1.1  Naratorul este un elev foarte bun la matematică.                  A / F 

             ……………………………………………………………………………............... 

      1.2  Profesorul, amintit în text, este crud  cu elevii.                  A / F 

             ………………………………………………………………………………........... 

      1.3  Naratorul  este preocupat de lucruri ce vizează sufletul.                 A / F 

             .......................................................................................................................... 

      1.4  Naratorul  este copleșit de sentimente de tristețe.                  A / F 

             ………………………………………………………………………………........... 

      1.5  Alte două personaje amintite în text dintre colegii naratorului sunt Petrișor 

și Leiber.                                            A / F 

             ………………………………………………………………………………........... 

2.  Precizează persoana la care se realizează narațiunea, scrie două mărci ale 

naratorului identificate în text. 
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3.  Transcrie două trăsături ale personajului-narator, așa cum rezultă din textul citat. 

 

 

4.  Identifică, în text, doi indici care se referă la timpul desfășurării acțiunii. 

    ………………………………………………………………………………………………...... 

    .......................................................................................................................................... 

5.  Rezumă textul în 50 – 60 de cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaţa lui Mircea Eliade (1907-1986) are două extreme: nedisciplinatul adolescent miop, 

care şi-a luat cu greu corigenţele, şi ilustrul profesor de istorie a religiilor din SUA, iubit de 

hipioţi. Despre mult prea generosul scriitor şi extravaganţele din viaţa sa vorbesc nepotul 

lui Mircea Eliade, teoreticianul Sorin Alexandrescu, şi antropologul Andrei Oişteanu, 

preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor. 

Pe zidul unei clădiri din Bucureşti, de sus până jos, este desenat, cu spray roşu 

permanent, conturul unei inimi. În mijlocul ei e scris „Eliade“. Pe forumuri, la o întrebare 

adresată liceenilor: „Care este autorul român preferat?“, aproape toţi au răspuns identic, 

fără să se inspire unul de la             : Mircea Eliade. Pentru că „inserează filosofie printre 

rânduri“, pentru poveştile extraordinare din India, pentru „Romanul adolescentului 

miop“.Chiar şi pentru unii politicieni, atunci când îşi amintesc ce carte i-a marcat în 

copilărie, romanul „Maitreyi“, cu pronunţia greşită „meitrei“, neiertată de posturile TV, le 

stă pe buze. E nevoie doar de o simplă căutare pe Google a numelui Mircea Eliade pentru 

a găsi aproape 1 milion de referinţe. În orice caz, mai multe decât Gheorghe Hagi sau 

Nadia Comăneci. […] 

Cu cât tânărul Mircea voia tot mai mult să citească fiecare carte care-i pica în mână, cu 

atât mai mult tatăl său îi încuraja calităţile – pe care i le considera excepţionale – de 

pianist. Exersa cel puţin două ore pe zi. Nu reuşea, oricât de mult ar fi repetat, să reţină 

o melodie. Nu conta, pentru că „viitorul mare pianist“ trebuia să se pregătească de 
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....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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concert. „Aveam un profesor de pian destul de generos, care s-a lăsat convins de 

entuziasmul tatei şi a acceptat să mă prepare pentru un concert public. Tata a închiriat o 

sală pe Bulevardul Academiei, a tipărit afişe şi s-a ocupat singur de distribuirea biletelor. 

Sala era jumătate goală, fiind ocupată doar de rude şi prieteni de familie. Am cântat 

câteva bucăţi împreună cu Nicu şi Sonata «Patetica». Am cântat-o mult mai 

prost decât o cântam acasă, şi asta m-a descurajat.“  

Reuşeşte să-şi ia corigenţele, ba chiar ia numai note de 10 la limba română, pentru 

„compoziţiile“ de 15-20 de pagini. Scria ce vedea. „De unde le-ai copiat? Din ce carte?“, îl 

întreba profesorul, iar elevul care începuse să-şi exerseze scrisul ridica din umeri, umil. 

„Bravo! Sunt nevoit să-ţi dau 10!“ Aceste cuvinte însemnau prima sa victorie, în ciuda 

scepticismului părinţilor:„Tata mi-a spus că se va lăsa convins numai după ce va vedea 

nota zece trecută în carnet, adică la sfârşitul trimestrului“. 

(Anca Vancu, Paradoxul lui Mircea Eliade: de la corigentul miop, la savantul 

excentric, www.historia.ro) 

 

1. Stabilește valoarea morfologică a cuvântului lui în contextul „vorbesc nepotul lui 

Mircea Eliade, teoreticianul Sorin Alexandrescu” și alcătuiește un enunț în care același 

cuvânt să aibă o valoare morfologică diferită, pe care o vei preciza. 

 

 

 

     ............................................................................................................................................ 

     ............................................................................................................................................ 

     ............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

2. Găsește, în al doilea alineat al textului citat, două pronume personale care să 

îndeplinească funcții sintactice diferite, pe care le vei nota. 

 

 

 

3.  Identifică, în textul citat, un enunț în care pronumele relativ care se găsește în cazuri 

diferite. Notează-l în spațiul punctat. 

     ………………………………………………………………………………………………....... 

     ………………………………………………………………………........……………………... 

lui 

lui 
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4.  Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate din text. 

    …………………………………………………………………………………………………...... 

    …………………………………………………………………………………………………...... 

    ……………………………………………………………………………………………….......... 

    …………………………………………………………………………………………................. 

    .............................................................................................................................................. 

5.  Alcătuiește enunțuri în care aceleași cuvinte de la exercițiul anterior să aibă valori 

morfologice diferite. Stabilește, de asemenea, funcțiile lor sintactice. 

     …………………………………………………………………………………………………..... 

     …………………………………………………………………………………………………..... 

     …………………………………………………………………………………………………..... 

     …………………………………………………………………………………………………..... 

     …………………………………………………………………………….................................. 

6.  Analizează sintactic și morfologic cuvintele subliniate din următorul context: ‹‹Cu cât 

tânărul Mircea voia tot mai mult să citească fiecare carte care-i pica în mână.›› 

     …………………………………………………………………………………………………..... 

     …………………………………………………………………………………………………..... 

     ………………………………………………………………………………………................... 

7.  Corectează formele pronumelor și adjectivelor pronominale din următoarele enunțuri: 

  Ori cine poate reuși, dacă face un efort. 

    ......................................................................................................................................... 

  Știi vre o carte interesantă? 

    ......................................................................................................................................... 

  Nici o melodie nu mi-a plăcut. 

    ......................................................................................................................................... 

  Concluziile nici unuia nu au fost corecte. 

    ......................................................................................................................................... 

  Ele însuși erau mulțumite de rezultat. 

    ......................................................................................................................................... 

  Eu însumi sunt cunoscută de multă lume. 

    ......................................................................................................................................... 
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  Florile a cărui parfum era amețitor atrăgeau vizitatorii. 

    ......................................................................................................................................... 

  Femeia ale căror rochii sunt admirate de multă lume se află în centrul atenției. 

    ......................................................................................................................................... 

  Ce-s cu atâția oameni? 

    ........................................................................................................................................ 

 A lui cine este acest caiet? 

    ........................................................................................................................................ 

 Prietenii noștrii sunt oameni buni. 

   ......................................................................................................................................... 

  Serviciul de cafea era a-l meu. 

         ........................................................................................................................................ 

  Localnicii satului acela sunt ospitalieri. 

         ........................................................................................................................................ 

  Familia aceia este unită. 

         ........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

1.  Alcătuiește trei enunțuri în care pronumele demonstrativ pus în chenar să se afle în 

 cazuri diferite, îndeplinind funcția sintactică de atribut. 

Excelează! 
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....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 



 

 

 

2.  Realizează enunțuri în care cuvinte subliniate din următoarele contexte să fie pronume 

reflexive: 

  a acceptat să mă prepare pentru un concert public;  

         ....................................................................................................................................... 

         ........................................................................................................................................ 

  asta m-a descurajat;  

         ........................................................................................................................................ 

         ........................................................................................................................................   

  Sunt nevoit să-ţi dau 10! 

         ........................................................................................................................................ 

         ........................................................................................................................................ 

3.  Construiește patru enunțuri în care adjectivul pronominal fiecare să se găsească în 

cazuri diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Creează un dialog de 6 – 8 replici, cu titlul În biblioteca școlii, în care să folosești 

două pronume interogative și două pronume relative, pe care le vei sublinia. 
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....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 



5.  Exprimă-ți opinia, în 80 – 100 de cuvinte, despre viața de elev a scriitorului Mircea 

Eliade, valorificând ambele texte citate. 
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În elaborare, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 să respecți  structura specifică unui astfel de tip de text; 

 să îți susții punctul de vedere cu cel puțin două  exemple din textele 

citate; 

 să respecți normele de ortografie și de punctuație;  

 să te încadrezi în limita de spațiu. 
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................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 



TEST SUMATIV 
Pronumele 
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• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Ce frumoasă eşti în prag de iarnă, 

Ninge disperat asupra ta, 

Cerul peste tine se răstoarnă, 

Ţurţurii în plete vor suna. 

  

Hai să fim doi oameni de zăpadă 

Ridicaţi de braţe de copii, 

Care-n frig şi ger mai ştiu să creadă 

Că se pot iubi, se pot iubi. 

  

Ce frumoasă eşti în prag de vară, 

Când miroşi a mere ce se coc, 

Cerul în fiinţa ta coboară 

Trupul meu din trupul tău ia foc. 

  

Focurile noastre se cunună, 

Focurile noastre se-nţeleg, 

Suntem baza lumii împreună 

Suntem vara focului întreg. 

Ce frumoasă eşti în prag de toamnă, 

Ca o zi egală între nopţi, 

Când iubirea noastră te condamnă 

Să ai soarta strugurilor copţi. 

  

Să înveţi, iubito, să te bucuri 

Că ţi-am dat din jertfă un destin, 

Şi că via asurzând de struguri, 

Va trăi definitiv în vin. 

  

Ce frumoasă eşti în primăvară, 

Cea mai minunată-ntre femei, 

Iezii pasc năframa ta uşoară, 

Tu, cu muguri, bluza ţi-o închei. 

  

Sigilat de taine nepătrunse 

Cerul bate drumul tău îngust, 

Trupul tău de muguri şi de frunze 

De la cine să învăţ să-l gust? 

 

(Adrian Păunescu, Ce frumoasă ești) 
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1. Precizează sinonimele următoarelor cuvinte subliniate  din text: disperat, soarta, 

definitiv:                                                                                                                    6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Arată rolul întrebuințării virgulei în versul Să înveţi, iubito, să te bucuri.        6 puncte 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

3.  Alege varianta corectă de răspuns.                                                                    6 puncte 

  Rima poeziei este : 

a) împerecheată 

b) monorimă 

c) încrucișată 

d) îmbrățișată 

  Măsura poeziei este de : 

a) 10 /11 silabe; 

b) 10/ 9 silabe; 

c) 10/10 silabe; 

d) 9/10 silabe. 

  Cuvântul sigilat conține: 

a) șapte litere, cinci sunete; 

b) șapte litere, șapte sunete; 

c) șapte litere, șase sunete; 

d) opt litere, șapte sunete; 

4.  Arată valoarea expresivă a structurii Ce frumoasă eşti.                                    6 puncte 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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5.  Explică, în 3-5 rânduri, relația dintre titlul și conținutul poeziei.                          6 puncte 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

6.  Dezvoltă, într-un enunț, două  argumente conform cărora opera citată este un text liric. 

                                                                                                                                  6 puncte 

    .............................................................................................................................................. 

    .............................................................................................................................................. 

    .............................................................................................................................................. 

 

 

 

Despre un om atât de puternic cum a fost Adrian Păunescu nu poți vorbi sau gândi 

decât cu admirație. Nu pentru a-l ridica în slăvi. Ci pentru a constata ce forță uriașă a avut 

acest om care scria poezii, făcea spectacole uriașe, descoperea tineri talentați și îi 

transforma în artiști celebri nu doar pentru moment. Cenaclul Flacăra, nimeni, oricât și 

oriunde ar încerca, nu îl poate egala. Ce forță misterioasă trebuie să fi emanat poetul de 

se umpleau stadioanele până la refuz și oamenii cântau și spuneau poezii de seara până 

în zori?! Același poet mergea mai târziu pe frontul din Transnistria, la frații săi, să-i 

sprijine, după care venea în Parlamentul României și, mai spre seară, preda studenților la 

universitate. 

Și toate acestea se reduceau la o îmbrățișare, la o lacrimă de fericire, la un acces 

de mândrie când era în preajma copiilor săi.  

La 5 noiembrie se împlinesc doi ani de când Adrian Păunescu a plecat dintre noi. 

De curând, Andrei, fiul poetului, și-a lansat două volume de versuri. Mulți oameni au venit 

să-l felicite pentru talentul său, dar mulți dintre ei au venit să îi spună tânărului poet că 

Adrian Păunescu este în inima lor. Nu l-au uitat. Fenomenul Adrian Păunescu a fost 

descris memorabil de Eugen Barbu, în prefața volumului „Poezii de până azi”, în anul 

1978: „În vremea lui Balzac, un individ în genul lui Adrian Păunescu nu ar fi surprins pe 

nimeni; biografia poetului seamănă vădit cu aceea a marilor ambițioși din Comedia 

Umană. Un Rastignac sosit de la Bârca, în teniși și cu basc pe frunte, abia scăpat din 

urma oilor pe care le-a dus pe câmp își propune, așa cum o declară mai încoace, că 

dorește și va fi (ba crede că deja a și ajuns) cel mai mare poet al românilor.”  

(Carmen Anghel, Adrian Păunescu, de doi ani la țărmul veșniciei, în „Jurnalul 

Național”) 

1. Formulează enunțuri în care să precizezi următoarele aspecte în legătură cu textul dat. 

                                                                                                                                  4 puncte 

  data când plecat dintre noi Adrian Păunescu; 

........................................................................................................................... 
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  scriitorul care l-a descris memorabil pe fenomenul Păunescu; 

........................................................................................................................................ 

2.  Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F): 

a) În enunţul: Ci pentru a constata ce forță uriașă a avut acest om, acest îndeplineşte 

funcţia sintactică de atribut pronominal. ................. 

b) Pronumele demonstrativ,  reflexiv, posesiv, nehotărât, relativ, interogativ pot deveni 

adjective pronominale. ............... 

c) În propoziţia care scria poezii,  care este adjectiv pronominal relativ. ................. 

d) În enunţul: Același poet mergea mai târziu pe frontul din Transnistria cuvântul 

acelaşi este adjectiv pronominal demonstrativ de identitate. ............... 

3.  Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate în enunțul: 

Cenaclul Flacăra, nimeni, oricât și oriunde ar încerca, nu îl poate egala.       4 puncte 

 

 

 

 

4. Arată cazul și funcția sintactică a cuvintelor subliniate în enunțul Mulți oameni au 

venit să-l felicite pentru talentul său, dar mulți dintre ei au venit să îi spună tânărului 

poet că Adrian Păunescu este în inima lor.   

                                                             4 puncte 

 

 

 

 

 

                                                            

5. Stabilește valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din următorul context În vremea 

lui Balzac, un individ în genul lui Adrian Păunescu nu ar fi surprins pe nimeni și 

alcătuiește două enunțuri în care să aibă valori morfologice diferite, pe care le vei preciza. 

                                                                                                                                   4 puncte 

............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

Valoare morfologică Funcție sintactică 

......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... 
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Cazul Funcție sintactică 

......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... 



............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

6.  Alcătuiește propoziţii în care să ai:                                                                     4 puncte 

a. pronume posesiv, caz acuzativ, complement prepozițional; 

........................................................................................................................................ 

b.   pronume nehotărât, caz genitiv, atribut pronominal genitival; 

........................................................................................................................................ 

c.   adjectiv pronominal demonstrativ, caz dativ, atribut adjectival; 

........................................................................................................................................ 

d.   pronume negativ, caz nominativ, subiect. 

........................................................................................................................................ 

 

          

                                                                                                     

Pornind de la textul A, în care este elogiată frumusețea femeii, redactează o 

compunere de 100 – 150 de cuvinte, în care să realizezi portretul mamei tale, folosind 

diferite tipuri de pronume sau adjective pronominale studiate, pe care le vei sublinia. Nu 

uita să dai un titlu expresiv compunerii tale. 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(16 de puncte) 

În elaborare, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 să precizezi trăsăturile fizice și morale ale mamei; 

  să ilustrezi aceste trăsături  cu exemple relevante; 

  să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

  să respecți numărul de cuvinte indicat.      
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Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

  unitatea compoziției – 2 p; 

  coerența textului – 2 p; 

  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

  ortografia – 3 p; 

  punctuația – 3 p, 

  așezarea corectă în pagină – 1 p 

  lizibilitatea – 1 p 



Numeralul.  
Posibilități combinatorii ale numeralului 

Pe Seni – de fapt, Senior, deşi nici măcar mama lui nu-l strigase vreodată pe 

numele ăsta –, un fluture mic cât unghia, nu-l întâlnise prea multă lume până să înceapă 

povestea aceasta. După ce părinţii săi zburaseră dincolo de lac, rămăsese singur, fără alt 

suflet în preajmă. Tare şi-ar fi dorit să aibă un prieten, dar cum oare să-l găsească? Că 

prietenii nu cresc aşa, pe toate gardurile, îşi dăduse el seama încă din prima copilărie, 

când zbura ca zăludul, izbindu-se fericit de toţi trecătorii. Nu înţelegea de ce aceştia se 

feresc, deşi mama-i explicase: 

– Vor să te apere, dragul meu. Dacă-ţi fracturezi vreo aripioară!? 

Împlinise deja cinci ani, dar arăta ca un fluturaş de câteva zile. Mereu fusese 

cam mic, dar măcar un timp avusese convingerea că, până la urmă, tot o să  

crească. Că doar așa mergeau toate lucrurile, nu? Iar acum, când se vedea  
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Exersează 

 

        Amintește-ți! 

•  Numeralul este partea de vorbire ............................... care exprimă 

............................. sau ........................... obținută prin numărare. 

•  Numeralele sunt: 

  ......................... , când exprimă un număr; 

  ......................... , când arată ordinea prin numărare. 

  Numeralele pot avea trei valori morfologice: 

  valoare ........................... , când înlocuiește un substantiv; 

  valoare ........................... , când denumește numeric un obiect sau 

este utilizat în enunțuri matematice;  

  valoare ............................. , când determină un substantiv cu care se 

acordă în gen și caz. 
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atât de slăbănog și de palid, chiar că nu-i venea să se mai arate și altora. Se simţea 

ultimul dintre fluturi, oropsit și fără noroc. 

Cum n-avea destulă putere, nu reușise să-și facă nici măcar o casă. Locuia într-o 

coajă de nucă, la rădăcina unui stejar. Noroc că o găsise și pe aceasta după o furtună 

năprasnică... Se străduise s-o înfrumuseţeze, deși nimeni nu-i călca pragul vreodată. 

Vorbea de obicei de unul singur, deși tare mult ar fi vrut să găsească pe cineva cu care să 

stea la taclale. 

– Uite, dragul meu, ai văzut vreodată coropişniţe? l-ar întreba el. Că, pe vremuri, 

mama îmi spunea: „Seni, să nu te îndepărtezi de casă, fiindcă de jur-împrejur pândesc 

armate de coropişniţe. Nu ştii când te înhaţă şi te servesc la micul dejun!“ (...) 

Iar fluturilor călători pe care i-ar adăposti de ploaie le-ar spune: 

– Dragii mei, era cât pe ce să mă accidentez rău odată. Începuse furtuna, tuna şi 

fulgera, şi am ieşit pe marginea ferestrei gata, gata să mă avânt sub stropii uriaşi. Noroc 

că m-a oprit mama: „Seni, ce faci acolo, ţi-ai pierdut minţile!? Picurii ăştia o să te 

zdrobească! Vrei să te găsim înecat în vreo baltă?“ 

Dar cum mama plecase – o lacrimă îi curgea de fiecare dată când îşi amintea de 

asta –, rămăsese singur cu pericolele. Nici nu ştia cum se descurcase în toţi anii ăştia. E 

drept că mâncare găsise pe floricelele din preajmă, iar apa şi-o luase mereu din boabele 

de rouă. Îşi dăduse silinţa să nu uite nimic din ceea ce îl învăţaseră părinţii. Deşi, în 

nopţile cu vânt, începea să tremure de frica coropişniţelor. Dacă o să-l dibuiască? Cum o 

să le stea un slăbănog ca el împotrivă? 

Odată, când ieşise pe terasa împletită dintr-un fir de iarbă şi se gândea la toate 

acestea („Tare aş vrea să cresc mai mare şi să mă fac mai puternic! Aşa n-aş mai fi 

mereu în pericol. Şi, dacă aş fi mai frumos, nu m-ar mai ocoli toţi de parcă nici n-aş 

exista!“) îşi simţi inima mai grea ca oricând. Cum o s-o scoată la capăt cu viaţa asta? 

Începu să suspine, cu antenele din ce în ce mai pleoştite. 

– M-am săturat! murmură Seni tot mai abătut – îi venea să intre într-un beci unde să 

nu-l mai găsească nimeni, niciodată. Dar ce se aude? tresări el. 

După cum îşi putu da seama imediat, cineva, la un zbor distanţă, se tânguia odată 

cu el. 

– Vai mie! Ce-o să mă fac? 

Seni, intrigat, se duse ţintă spre locul de unde îl îngâna străinul. Te pomeneşti că 

vreun fluturoi musculos şi atletic îşi râdea de el! O aşa umilinţă nu ar putea îndura. După 

câteva clipe în care hotărâse să-şi apere chiar cu preţul vieţii teritoriul, Seni răsuflă uşurat. 

Nu era vorba de niciun duşman, ci de un fluture vârstnic, cu mustăţile albe, care îl privea 

rugător din iarbă: 

– Cum o să mă întorc acasă? se căina acesta. Ajută-mă, băieţaș, fie-ţi milă de un 

moș fără putere ca mine. 

– Dar ce vi s-a întâmplat, domnule? 

– Păi, ştii, dragul meu, am fost nesăbuit. Mi-am zis că dacă aş trece în zbor peste 

vulcanul coropişniţelor, toată fluturimea o să mă admire şi-o să mă aplaude. Ce-mi trebuia 

mie să mă fac erou la bătrâneţe?! Acum, uite, zac la picioarele tale. 

– Dar ce aţi păţit? Vă simţiţi rău? 

– Păi, e la mintea cocoşului – deşi mi-e ruşine că n-a fost şi la mintea mea. 
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M-am avântat ca un şoim, sus, tot mai sus, până ce am ajuns deasupra vulcanului, 

de vedeam limpede cum fierbe în străfunduri lava. Şi bineînţeles că un arcaş-coropişniţă 

m-a zărit... N-a trebuit să ţintească de prea multe ori cu acul lui înmuiat în otravă... 

– Vreţi să spuneţi că v-a nimerit?! 

– Tu ce crezi, băieţaş?! Nu mă pot târî nici până dincolo de frunza asta. Şi, dacă nu 

ajung cât mai repede la soare – e ştiut că veninul de coropişniţă slăbeşte la lumină –, o 

să-mi dau sufletul curând. 

– Nici vorbă, domnule! Voi face tot ce-mi stă în puteri ca să vă ajut. 

Şi, opintindu-se, începu să-l împingă spre razele fierbinţi. Sudoarea nu-l făcu să dea 

înapoi, şi nici căldura nu putu să-l oprească. Abia când fluturele suferind fu scăldat de 

lumină își trase sufletul și micul Seni. O mulţumire firavă i se înfiripă pe faţă. Tare-ar fi vrut 

să-l vadă pe străin pus pe picioare. Oare ce să mai facă? 

  

(Ioana Nicolaie, Fluturele fără curaj din volumul „Ferbonia”) 

 

 

 

1. Menționează trei termeni-cheie din textul dat, apoi formulează ideile principale 

corespunzătoare paragrafelor din care au fost selectați. 
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Termeni cheie Idei principale 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

2.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect, conform textului. 

  Seni era: 

a) un fluture vârstnic, cu mustăți albe; 

b) un fluture mic cât unghia; 

c) un fluturoi musculos și atletic. 

  Fluturașul Seni locuia: 

a) într-o coajă de alună, la rădăcina unui stejar; 

b) într-un beci, la rădăcina unui stejar; 

c) într-o coajă de nucă, la rădăcina unui stejar. 
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  Părinții lui Seni au zburat: 

a) dincolo de lac; 

b) peste vulcanul coropișnițelor; 

c) spre razele fierbinți ale soarelui. 

  În nopțile cu vânt, Seni tremura: 

a) de foame; 

b) din cauza frigului tăios; 

c) de frica coropișnițelor. 

  Una dintre dorințele fluturașului Seni era: 

a) să se avânte ca un șoim deasupra vulcanului; 

b) să devină erou la bătrânețe; 

c) să aibă un prieten. 

  Veninul de coropișniță slăbește:  

a) în ploaie; 

b) la întuneric; 

c) la lumină. 

3.  Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul 

dat: 

  tema textului; 

............................................................................................................................................. 

  două personaje care participă la acțiune; 

............................................................................................................................................. 

  locul și timpul  în care se petrece întâmplarea prezentată; 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

  modul principal de expunere utilizat în text; 

............................................................................................................................................. 

  tipul naratorului; 

............................................................................................................................................. 

  tehnica de legare a secvențelor narative utilizată de autor; 

............................................................................................................................................. 

4.  Notează pe aripile fluturelui patru acțiuni săvârșite de personajul principal al textului, 

pe care îl vei numi. 
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Personajul principal, 

5. Prezintă-ți opinia, în 40 – 60 de cuvinte, în legătură cu mesajul și semnificațiile 

următoarei secvențe: După ce părinţii săi zburaseră dincolo de lac, rămăsese singur, 

fără alt suflet în preajmă. Tare şi-ar fi dorit să aibă un prieten, dar cum oare să-l 

găsească? Că prietenii nu cresc aşa, pe toate gardurile, îşi dăduse el seama încă 

din prima copilărie, când zbura ca zăludul, izbindu-se fericit de toţi trecătorii. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Fluturii sunt insecte care aparțin ordinului Lepidoptera, care derivă din cuvintele 

grecești: 

 

 

 

A fost estimat un număr de 17500 de specii de fluturi (Papilionoidea) dintr-un număr 

de 180000 de specii de Lepidoptera. 

Un prim lucru fascinant la ordinul Lepidoptera este faptul că se transformă din omizi 

în creaturi zburătoare colorate, care dau sezonului cald un plus de viață și te trimit într-o 

lume feerică. Această transformare are loc treptat, fluturele trecând prin patru  

stadii de viață. 

Majoritatea oamenilor cred că fluturii de noapte, sunt mici și au culori mohorâte, şi 

zboară doar noaptea, în timp ce fluturii de zi zboară în timpul zilei și sunt viu colorați.  

General vorbind, este o afirmație corectă, însă există și fluturi de noapte mari, viu 207 
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coloraţi sau care zboară în timpul zilei, și fluturi de zi mici, nu atât de încântător colorați. 

Cel mai ușor mod de a determina dacă vezi un fluture de zi sau de noapte, este să 

te uiți la antene. Chiar dacă există excepții, antenele fluturilor sunt de obicei drepte, puțin 

îngroșate la vârf, în schimb, mulţi fluturi nocturni au antenele penate sau zimțate. 

Toate lepidopterele au două perechi de aripi prinse de torace și trei perechi de 

picioare (pe care se întâlnesc senzori gustativi). Aripile sunt acoperite cu solzi chitinoși de 

diferite culori, care pe lângă rolul în camuflaj, imitație, ajută și la termoreglare, produc 

feromoni și ajută la zbor. 

În ceea ce privește zborul, în timpul verii cea mai mare activitate la fluturi se 

înregistrează dimineața, după ridicarea păturii de rouă și după – amiază, înainte de apusul 

soarelui. Creaturi ale luminii și ale soarelui, când temperatura scade sub 18°C, cei mai 

mulți dintre ei încetează să zboare, de asemenea, seara îi apucă aceeași letargie. Lipsa 

căldurii îi face să rămână nemișcați, timp perfect pentru a surprinde cadre fotografice 

excepționale. 

V-ați întrebat vreodată cum respiră, cum aud sau cum pot vedea fluturii? 

Un motiv pentru care aceste specii au dimensiuni reduse este faptul că au un 

mecanism respirator ineficient, care nu suportă dimensiuni mari. Un fluture respiră cu 

ajutorul a nouă perechi de pori sau spirale aflate în lateralul corpului. Cele mai largi spirale 

sunt localizate pe torace, acolo unde se întâlnesc mușchii picioarelor și aripilor care 

solicită mai mult oxigen. Acești pori sunt conectați cu o rețea de tuburi traheale, iar 

mișcările corpului pompează aerul în această rețea. 

“Urechile” la fluturi consistă într-o membrană timpanală conectată la un organ 

coordonator. Acestea sunt de obicei localizate pe marginea de vârf a aripilor superioare și 

se mișcă împreună cu aripile în timpul zborului, ajutând la detectarea ultrasunetelor. 

Fluturii de noapte se folosesc de “urechi” pentru a detecta ultrasunetele liliecilor și a se feri 

de acești prădători. 

Cât despre simțul mirosului, Lepidopterele au receptori pe antene, care sunt 

considerate organul olfactiv primar. Multe specii au firicele mici de păr, asemănătoare cu 

perii, numite mustăți care se întâlnesc pe tot corpul și sunt sensibile la miros, atingere și 

sunete. 

Femelele au chemoreceptori pe cele două picioarele din față, pe care îi folosesc 

pentru a detecta planta gazdă perfectă pentru a depune ouăle. 

Au o vedere relativ bună datorită celor două feluri de ochi, simpli şi ochi compuşi, 

situaţi pe cap, ochi compuşi (ochi cu faţete) deoarece sunt formaţi din mii de ochi simpli 

care îi permit fluturelui să îşi formeze o imagine panoramică şi să vadă chiar şi lumina 

ultravioletă. 

 

(https://www.guerrillaradio.ro/revista-guerrilla/fluturii-de-zi-si-de-noapte-o-lume-

fascinanta-plina-de-culoare) 

 

 

1. Folosind metoda Sinelg, pe măsura lecturii textului suport, notează pe marginea 

acestuia, următoarele semne grafice: 
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208 



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

bifa (    ) pentru informaţiile confirmate de text; 

minus ( – ) pentru informaţiile contrazise de text; 

plus (+) pentru informaţiile noi conţinute de text; 

semnul întrebării (?) pentru informaţiile incerte, confuze despre care vrei să aflii 

mai multe și din alte surse de documentare. 

2.  Indică numeralul din cel de-al treilea paragraf al textului A, stabilindu-i felul, valoarea 

morfologică, cazul și funcția sintactică. 

 

 

 

3.  Scrie cu litere numeralele notate mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Formează numerale ordinale din următoarele numerale cardinale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Stabilește valoarea de adevăr a afirmațiilor de mai jos, notând în dreptul acestora A, 

dacă le consideri adevărate, sau F, dacă le consideri false: 

Numeralul Felul 
Valoare 

morfologică 
Cazul 

Funcția 

sintactică 

  9 ..................................................... 

  15 ................................................... 

  18 ................................................... 

  19 ................................................... 

  2001 ............................................... 

  2021 ............................................... 

........................................................ 

  3674 ............................................... 

........................................................ 

  17500 ............................................. 

........................................................ 

  765089 ........................................... 

........................................................ 

  8904352 ......................................... 

........................................................ 

Numerale cardinale Numerale ordinale 

1 

2 

3 

6 

10 

29 

57 

101 

2002 
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6.  Identifică, în textul B, numerale care respectă criteriile enunțate mai jos: 

  numeral cardinal simplu cu valoare adjectivală;   ......................................................... 

  numeral cardinal compus cu valoare adjectivală. ........................................................ 

7.  Alege, prin încercuire răspunsul corect. 

7.1  În versurile Am în grădină cinci pisici/ Din care două sunt pisoi... (T. Arghezi), 

numeralele au, în ordine, calitatea: 

a) de adjunct, de centru; 

b) de centru, de adjunct; 

c) de adjunct, de adjunct. 

7.2  În enunțul Cei doi găsesc și la această întrebare răspunsul. (M. Sântimbreanu), 

numeralul cardinal are: 

a) valoare substantivală, îndeplinind funcția sintactică de subiect; 

b) valoare pronominală, îndeplinind funcția sintactică de subiect; 

c) valoare adjectivală, îndeplinind funcția sintactică de atribut adjectival. 

7.3  În comunicarea Cum nu puteau să-l aștepte mai mult de un minut după ora 16, 

începuse procesul fără el. (Ioana Nicolaie), există: 

a) două numerale cardinale cu valoare substantivală; 

b) un numeral cardinal cu valoare adjectivală și un numeral cardinal cu 

valoare substantivală; 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

5.1 Numeralele cardinale de la unu la zece se scriu în texte cu litere, 

fiind permisă scrierea cu cifre în exprimarea orei. 

5.2  Este corectă următoarea formă a numeralului ordinal: a cincia. 

5.3  În enunțul: Am luat un zece., cuvântul scris îngroșat este numeral. 

5.4 În exprimarea datei, pentru indicarea lunii se utilizează numeralul 

ordinal, iar pentru indicarea anului se folosește numeralul cardinal. 

5.5  Prima zi a fiecărei luni se citește întâi. 

5.6. Pentru zilele de 21 și 31, este recomandată forma de masculin a 

numeralului, citindu-se douăzeci și unu, respectiv treizeci și unu. 

5.7 Pentru zilele de 2, 12, 22 ale lunilor, se pot folosi fie formele de 

masculin, fie cele de feminin ale numeralelor, conform DOOM2. 

5.8 Sunt corecte formele scrise și pronunțate astfel: al zecilea, al o 

sutelea. 

5.9 Singurele forme prescurtate din limba literară/standard sunt: 

paisprezece, șaisprezece, șaizeci. 

5.10 Numeralul cardinal 12 și cel ordinal corespunzător trebuie folosite 

la forma de feminin atunci când se referă la substantive feminine: clasa 

a douăsprezecea. 
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a) două numerale cardinale cu valoare adjectivală. 

7.4  Numeralul ordinal din secvența Cu a treia mișcare i-a făcut semn din labă să se 

astâmpere, dacă vrea să nu aibă de-a face cu dânsul. (Cezar Petrescu), este: 

a) atribut adjectival în cazul acuzativ; 

b) complement prepozițional în cazul acuzativ; 

c) atribut adjectival în cazul genitiv. 

7.5 În fragmentul Cât fac cinzeci și trei înmulțit cu șaptezeci și unu? Poftim! (I. 

Teodoreanu), numeralele au: 

a) valoare adjectivală; 

b) valoare substantivală; 

c) valoare pronominală. 

7.6  În comunicarea De când m-am născut am suferit douăzeci și șapte de operații. 

(R. J. Palacio), numeralul cardinal are: 

a) calitatea de adjunct și valoare adjectivală, determinând substantivul centru; 

b) calitatea de centru și valoare substantivală, fiind determinat de substantivul 

adjunct; 

c) calitate de centru și valoare pronominală. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Creează contexte conform indicațiilor: 

  numeralul scris îngroșat în textul B, să aibă alte două valori morfologice pe care le 

vei preciza; 

                     Contexte proprii                                                     Valoare morfologică  

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

  un numeral cardinal cu valoare substantivală să îndeplinească funcția sintactică de 

atribut în nominativ; 

........................................................................................................................................ 

  un numeral cardinal cu valoare pronominală să fie nume predicativ în nominativ; 

........................................................................................................................................ 

  un numeral ordinal să stea în cazul genitiv îndeplinind funcția de atribut 

adjectival; 

................................................................................................................................... 
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Excelează! 
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  un numeral ordinal cu valoare pronominală să fie complement indirect în dativ; 

......................................................................................................................................... 

  un numeral cu valoare pronominală, având funcția sintactică de atribut prepozițional; 

......................................................................................................................................... 

2.  Menționează valoarea morfologică a cuvântului un din enunțurile de mai jos: 

 Un fluture este alb cu mov, iar doi sunt albaștri ca seninul cerului. 

 

 Fluturele de zi are un zbor sublim în văzduhul luminos. 

                                       

 Un fluture are antene drepte, altul are antene zimțate.  

 

3. Construiește enunțuri în care să demonstrezi valorile morfologice ale termenului o, 

numindu-le. 

                                            Enunţuri                                               Valoare morfologică  

1. ............................................................................................. 

2. ............................................................................................. 

3. ............................................................................................. 

4. ............................................................................................. 

 

4. Fii creativ! Compune rețeta personalizată a unei poțiuni magice/ a unui elixir de 

obținere a propriei fericiri, în care să inserezi cât mai multe numerale cardinale și ordinale. 

Două dintre numeralele utilizate, le vei analiza. 

             

             

             

             

             

             

             

Poțiune magică de obținere a fericirii 

INGREDIENTE: .................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

MOD DE PREPARARE: ....................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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Analiza morfo-sintactică a numeralelor selectate: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………............. 

5. Redactează un text narativ ficțional, de minimum 150 de cuvinte, care să reprezinte 

continuarea întâmplării prezentate în textul A. Poți adăuga și alte personaje inventate de 

tine! 
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

MOD DE SERVIRE: ....................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Poftă bună! 

 În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere: 

  să prezinți o succesiune de întâmplări pe etape ale acțiunii; 

 să valorifici atât informațiile din textul A și B, cât și cunoștințele 

acumulate la alte discipline de studiu și din lecturile tale particulare; 

  să utilizezi pe lângă narațiune și secvențe descriptive și dialogate; 

  să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

  să te înscrii în limita de cuvinte indicată; 

  să respecți normele limbii literare. 
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Adverbul.  
Posibilități combinatorii ale adverbului 

Cu urechea pleoştită, cu coada-ntre picioare, 

Câinele, trist şi jalnic, mergea pe o cărare. 

După îndestul umblet, iată că-l întâlneşte 

Un măgar, şi-l opreşte: 

"Unde te duci? îi zise, 

Ce rău ţi s-a-ntâmplat? Şii, parcă te-a plouat, 

Aşa stai de mâhnit." 

  – "Dar, sunt nemulţumit. 

La împăratul Leu în slujbă m-am aflat: 

Însă purtarea lui, 

De e slobod s-o spui, 

M-a silit în sfârşit să fug, să-l părăsesc, 

Acum cat alt stăpân; bun unde să-l găsesc?" 

  – "Numai de-atât te plângi? măgarul întrebă; 

Stăpânul l-ai găsit, îl vezi, de faţă stă. 

Vino numaidecât la mine să te bagi: 
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Exersează 

 

          Amintește-ți! 

• Adverbul este partea de vorbire ................................, care arată ....................... 

...................................................................... . 

• După înțeles, adverbele sunt:  ........................................................................... 

.................................................... . 

• După alcătuire, adverbele sunt : ........................................................................  

.................................................... . 
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Eu îţi făgăduiesc 

Nu rău să te hrănesc; 

Nimic n-o să lucrezi, nici grijă n-o să tragi." 

  

"Ascultă-mă să-ţi spui: e rău a fi supus 

La oricare tiran; dar slugă la măgar 

E mai umilitor, şi încă mai amar." 

(Grigore Alexandrescu, Câinele și măgarul) 

 

 

 

1.  Menționează trei cuvinte din  câmpul semantic al naturii, existent în text. 

 

 

 

2.  Menționează care sunt personajele textului și câte o trăsătură a acestora. 

 ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

3.  Indică două moduri de expunere întâlnite în text. 

 

 

 

4.  Formulează două idei principale din text. 

 

 

 

 

5.  Identifică două figuri de stil diferite existente în text. 
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........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
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a)  Vom începe turul acolo, la marginea de vest a Bucureștiului, în parcul în care se află 

Palatul Mogoșoaia. Imediat ce ajungem  aici, nu puteți să nu vă bucurați de câteva clipe 

de relaxare la umbra copacilor seculari aflați în parc și să admirați grădina superbă din 

fața palatului, care dă, aidoma castelelor italiene, spre lacul din apropiere. 

(www.historia.ro) 

b)  Maria nu a fost niciodată la circ. Eu am fost deseori. Câteodată programul este foarte 

interesant. Odată, demult, m-am dus prea repede și am regretat, fiindcă a durat mult până 

a început. Prietena mea merge întotdeauna cu noi, dar câteodată mai merge și cu fratele 

ei. Bineînțeles că  sunt supărată din această cauză, dar îmi trece imediat. 

(adaptat după Ion Popescu, Limba română. Gramatică) 

c)  Fetele și băieții se plimbă uneori în parc. Acolo ei se distrează foarte bine. Ies repede 

din case, își lasă supărările înăuntru. Afară este veselie. Seara, unii întră mai repede în 

case, iar alții mai rămân până tărziu. 

(adaptat după Ion Popescu, Limba română. Gramatică) 

 

 

1.  Identifică  în textul a) și c) un adverb de loc, unul de mod și unul de timp. 

 

 

2.  Se află adverbe și locuțiuni adverbiale în seria: 

a) aici, acolo, împrejur; 

b) în veci, din când în când, devreme; 

c) anevoie, degrabă, degeaba. 

3.  Cuvântul bine este adverb în seria: 

a) Mi-a plăcut întotdeauna binele. 

b) Compune bine. 

c) Este o damă bine. 

4.  Unește fiecare adverb cu gradul de comparație corespunzător: 

foarte aproape pozitiv 

cel mai repede comparativ de superioritate 

mai frumos superlativ absolut 

la fel de elegant comparativ de inferioritate 

mai puțin bine superlativ relativ de superioritate 

departe comparativ de egalitate 
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5.  Puneți adverbul repede la toate gradele de comparație: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate de la textul b). 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Identificați în textul c) un semiadverb. 

 

 

 

Excelează! 

1.  Contruiește enunțuri în care cuvintele frumos și corect să fie pe rând adjective și 

adverbe. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Gradul de comparație Forma adverbului 
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2.  Precizează funcția sintactică și partea de vorbire prin care sunt  exprimate, cuvintele 

subliniate: 

  S-a așezat bine aici.                           .......................................................................... 

  Vorbește foarte bine limba rusă.        .......................................................................... 

  Casa de acolo este mare.                  .......................................................................... 

  Părinții lui au plecat la mare.              .......................................................................... 

  Băiatul de acolo e verișorul meu.       .......................................................................... 

  Dimineața e mai răcoare.                   .......................................................................... 

3.  Formează adverbe, cu sufixe specifice de la cuvintele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alcătuiți enunțuri în care cuvintele acolo să fie atribut adverbial, complement 

circumstanțial de loc și nume predicativ și vară să fie complement circumstanțial timp, 

nume predicativ și atribut adverbial. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

5.  Alcătuiește o compunere de 150 – 300 de cuvinte cu titlul Câteodată, primăvara, în 

care să folosești toate tipurile de adverbe studiate. 
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iepure 

cruce 

a târî 

român 

bătrân 

 să subliniezi adverbele;  

 să prezinți o întâmplare petrecută primăvara; 

 să respecți numărul de cuvinte indicate; 

 să respecți normele ortografice și de punctuație. 218 



Interjecția. 
Onomatopeele 

Şi din două vorbe, fiul craiului îl tocmeşte şi după aceea pornesc împreună să iasă 

la drum, pe unde arată Spânul.Şi mergând ei o bucată bună, Spânul se preface că-i e 

sete şi cere plosca cu apă de la stăpânu-său. Fiul craiului i-o dă, şi Spânul, cum o pune la 

gură, pe loc o şi ia. Şi varsă toată apa dintr-însa. Fiul craiului zice atunci supărat: 

– Dar bine, Spânule, de ce te apuci? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă? Şi pe 

arşiţa asta o să ne uscăm de sete. 

– Să avem iertare, stăpâne! Apa era bâhlită şi ne-am fi putut îmbolnăvi. Cât despre 

apă bună, nu vă îngrijiţi; acum vom da peste o fântână cu apă dulce şi rece ca gheaţa. 

Acolo vom poposi puţin, oi clotori plosca bine ş-oi umple-o cu apă proaspătă, ca să avem 

la drum, căci mai încolo nu prea sunt fântâni, şi, din partea apei, mi se pare că i-om cam 

duce dorul. Şi cârnind pe o cărare, mai merg ei oleacă înainte, până ce ajung într-o 

poiană şi numai iaca ce dau de o fântână cu scânduri de stejar şi cu capac deschis în 

lături. Fântâna era adâncă şi nu avea nici roată, nici cumpănă, ci numai o scară de 

coborât până la apă. 

– Ei, ei! Spânule, acum să te văd cât eşti de vrednic, zise fiul craiului. Spânul atunci 

zâmbeşte puţin şi, coborându-se în fântână, umple întâi plosca şi o pune la şold. Apoi, 

mai stând acolo în fund pe scară, aproape de faţa apei, zice: 

– Ei, da ce răcoare-i aici! Chima răului pe malul pârâului! Îmi vine să nu mai ies   

afară. Dumnezeu să ierte păcatele celui cu fântâna, că bun lucru a mai făcut. Pe 

arşiţele astea, o răcoreală ca asta e foarte importantă! 
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Exersează 

 

          Amintește-ți! 

• Interjecţia este partea de vorbire .................................... , care .......................... . 

sunete  sau ................................................... . 

• Din punctul de vedere al sensului, interjecțiile pot fi ........................................ și 

................................................... . 

• Din punctul de vedere al formării, există interjecții .......................................... și 

.................................................. . 
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Mai şede el puţin acolo şi apoi iese afară, zicând: 

– Doamne, stăpâne, nu ştii cât mă simt de uşor; parcă îmi vine să zbor, nu altceva! 

Ia vâră-te şi d-ta oleacă, să vezi cum ai să te răcoreşti; aşa are să-ţi vie de îndemână 

după asta, de are să ţi se pară că eşti uşor cum îi pana... 

Fiul craiului, nepriceput în felul său la treburi din astea, se potriveşte Spânului şi se 

bagă în fântână, fără să-l trăsnească prin minte ce i se poate întâmpla. Şi cum sta el acolo 

de se răcorea, Spânul face tranc! Capacul de pe gura fântânei, apoi se suie deasupra lui 

şi zice cu glas răutăcios: 

– Alelei! Fecior de om viclean ce te găseşti; tocmai de ceea ce te-ai păzit n-ai 

scăpat. Ei, că bine mi te-am căptuşit! Acum să-mi spui tu cine eşti, de unde vii şi încotro te 

duci, că, de nu, acolo îţi putrezesc ciolanele! 

Fiul  craiului ce era să facă? Îi spune toate cu de-amănuntul, căci, dă, care om nu 

ţine la viaţă înainte de toate? 

– Bine, atâta am vrut să aflu din gura ta, pui de viperă ce mi-ai fost, zice atunci 

Spânul: numai caută să fie aşa, că, de te-oi prinde cu oca mică, greu are să-ţi cadă.Chiar 

acum aş putea să te omor, în voia cea bună, dar mi-i milă de tinereţele tale... Dacă vrei să 

mai vezi soarele cu ochii şi să mai calci pe iarbă verde, atunci jură-mi-te pe ascuţitul 

paloşului tău că mi-i da ascultare şi supunere întru toate, chiar şi-n foc de ţi-aş zice să te 

arunci. Şi de azi înainte, eu să fiu în locul tău nepotul împăratului, despre care mi-ai vorbit. 

Iară tu, sluga mea; şi atâta vreme să ai a mă sluji, până când îi muri şi iar îi învie. Şi 

oriunde vei merge cu mine, nu care cumva să bleşteşti din gură cătră cineva despre ceea 

ce a urmat între noi, că te-am şters de pe faţa pământului. Îmi place aşa să mai trăieşti, 

bine-de-bine; iară de nu, spune-mi verde în ochi, ca să ştiu ce leac trebuie să-ţi fac... 

Fiul craiului, văzându-se prins în cleşte şi fără nicio putere, îi jură credinţă şi 

supunere întru toate, lăsându-se în ştirea lui Dumnezeu, cum va vrea el să facă. Atunci 

Spânul pune mâna pe cartea, pe banii şi pe armele fiului de crai şi le ia la sine; apoi îl 

scoate din fântănă şi-i dă paloşul să-l sărute, ca semn de pecetluirea jurământului, zicând: 

– De-acum înainte să ştii că te cheamă Harap-Alb; ăsta ţi-i numele, şi altul nu. 

 

(Ion Creangă, Povestea  lui Harap-Alb) 

 

 

 

 

    Recitiți textul și încercuiți  varianta corectă: 

1. Pentru a fi luat drept călăuză, Spânul recurge la: 

a) șiretlic; 

b) mărturisiri; 

c) plângeri. 

2. Cum ajunge fiul craiului în ipostaza de slugă? 

a) luptându-se cu ursul; 

b) obligat de Spân; 

c) din cauza Sfintei Duminici. 
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3. Pentru un fiu de crai, jurământul pe paloș este: 

a) sacru; 

b) nu poate fi încălcat; 

c) inexistent. 

4. Când fiul craiului îl întâlneşte pe Spân, el capătă o nouă identitate, aceea de: 

a) împărat; 

b) urs; 

c) Harap-Alb. 

 

        Stabiliţi dacă sunt adevărate  (A) sau false (F) următoarele enunţuri: 

1. Spânul devine prietenul cel mai bun al fiului de crai.                    …….. 

2. Spânul şi Crăişorul se întâlnesc în pădure.                                   …….. 

3. După ce jură pe paloş, crăişorul devine Harap-Alb.                      …….. 

          

          Completați spațiile punctate:  

1. Fiul Craiului se rătăcește prin pădure, dar în a ……………..……… încercare îl ia 

drept călăuză pe ……………………..………. . 

2. Motivând căldura, Spânul intră să se răcorească în ………………………..…….. . 

3. Spânul recurge la ………………………………… pentru  a-i prelua locul fiului de 

crai și pentru ca să fie sigur că nu va da greș îl pune să ………………………. pe 

……………………………….…. . 

         Identificați în text termeni care aparțin câmpului semantic al pădurii: 

 

 

 

Lucrați în grupuri de câte patru. Imaginați-vă că ați câștigat o vacanță. Alegeți șase 

imagini care să poată forma, puse împreună, un posibil itinerar. Aveți cinci minute 

pentru a discuta. Alegeți un vorbitor care va povesti în fața clasei, cum și-a petrecut 

vacanța, pe unde a călătorit și ce anume l-a impresionat. 

Fig. 1 Paris, Franta Fig. 2 Londra, U.K. 
Fig. 3 Rio de Janeiro, 

Brazilia 

Fig. 4 Grecia 
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Într-o zi frumoasă de vară, am făcut o mică plimbare prin pădure ca să admir micile 

viețuitoare din ea. 

Pășeam cu mare emoție în acel loc. Mă uitam pe sus și dintr-o dată trosc! Oare ce 

să fie? Din desișuri se auzea mor-mor-mor! Era vai de mine. Îmi întorc capul și îmi apare 

în fața mea un copil. Acel copil era chiar prietenul meu care voia doar să mă sperie. M-a 

însoțit și el în mica călătorie. Pe copaci zăream din când în când câte o pasăre care bătea 

cioc-cioc! Minunați de peisaj pleosc! în groapă, iar prietenul meu buf! în copac. Eu fiind în 

groapă tot strigam ajutor!, până a venit să mă scoată colegul. Aoleu! eram toată praf din 

cap până în picioare. 

Am stat acolo până către seară, îndreptându-ne din nou spre casă așteptându-mă 

câinele meu care tot latră ham-ham!, dar auzindu-l și pe colegul meu zicând zaț !  

(https://brainly.ro) 

 

 

1.  Identifică interjecțiile din al doilea paragraf al textului de mai sus și precizează felul lor. 

Fig. 5 Roma, Italia Fig. 6 Milano, Italia Fig. 7 Budapesta, Ungaria 

Fig. 8 Viena, Austria Fig. 9 Istambul, Turcia Fig. 10 Shanghai, China 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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2.  În propoziţia Ia vino încoace!, cuvântul subliniat este: 

a) interjecţie nepredicativă; 

b) verb predicativ; 

c) interjecţie predicativă. 

3.  În propoziţia Iată un cadou!, interjecţia are funcţia sintactică de: 

a) predicat verbal; 

b) nume predicativ; 

c) circumstanţial de mod. 

4.  Formează interjecții de la verbele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Scrie verbe derivate de la urmãtoarele interjecţii: 

 

 

 

 

 

6.  Alcătuiți enunțuri în care cuvântul o să aibă trei valori morfologice diferite. 

 

 

 

........................................................................................................................................... 

 

 

 

........................................................................................................................................... 
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a foșni 

a țopăi 

a ciocăni 

a ciripi 

Poc!       ...................................... Of!          ...................................... 

Piu!        ...................................... Vâj!        ...................................... 

Cirip!      ...................................... Mâr!       ...................................... 

Sfor!       ...................................... Mor!       ...................................... 
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........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

1.  Prezintă într-un text de 50 de cuvinte rolul stilistic al interjecțiilor. 

 

 

 

 

 

2.  Alcătuiește propoziții în care interjecțiile date să aibă funcțiile sintactice din paranteze: 

  Iată! (predicat verbal) 

........................................................................................................................................... 

  Zbrrr ! (subiect) 

........................................................................................................................................... 

  Poc! (atribut) 

........................................................................................................................................... 

  Tiptil-tiptil! (complement circumstanțial de mod) 

........................................................................................................................................... 

3.  Identifică interjecțiile din exemplele de mai jos și indică funcția lor sintactică: 
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Excelează! 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  Uite ce s-a întâmplat!  

 Hai la școală! 

  Acum o oră am auzit  

poc! 
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 Din apropiere s-a auzit 

pic, pic, pic! 

4.  Alcătuiește propoziții în care a și i să fie pe rând verbe și interjecții. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

5. Realizează o compunere de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o persoană 

dragă.  

În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 

 să folosești narațiunea și dialogul, ca moduri de expunere;  

 să păstrezi personajele textului și tipul de narator; 

 să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

 să te încadrezi în numărul de cuvinte indicat. 
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Atributul (realizări prin adjective, substantive, pronume, 
numerale, adverbe) 

E mare, negru ca întunericul; numai vârful labelor sunt albe, ca și când lumina zilei i 

le-ar fi pătat înadins. Din capul cu fruntea puternică, mare, ochii verzi înfloresc noaptea ca 

două scântei: E cel mai frumos motan al târgului. Dar de frumusețea lui nu-și dă seama, - 

de bărbăția lui, însă, da; pentru aceea, în ceasuri de veghere, când  se pare că-și zărește 

chipul în talerul lunii, și-și vede înfățișarea bărbătească, simte un fior ce-i străbate prin 

spate și-l ondulează, de mândrie, până-n vârful cozii. Trăiește singur. Ziua stă ascuns 

cum poate și unde poate. Ziua doarme; numai când sosește ceasul prânzului, care îi vine 

singur în labă, se trezește, morocănos. 

Căci mâncarea nu l-a ispitit niciodată. Să bei și să înghiți aer când ți-e sete de 

înălțimi amețitoare, aceasta e adevărata hrană, dar aceasta-i o taină pe care numai el o 

știe. Când ziua fuge din fața nopții, el pornește; atotstăpânitor, pornește, măreț, peste 

acoperământele întregului târg. Se  plimbă de la un capăt la altul al mahalalelor, căci n-

are dragoste deosebită pentru niciun colț. De-aici ca și de-acolo, firea lui îndeamnă mereu 

aiurea.  

(Emil Gârleanu, Din lumea celor care nu cuvântă, „Filosoful”) 

 

 

1. Completează rubricile tabelului, cu atributele și termenii lor regenți din primele două 

enunțuri  ale textului dat. 
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Exersează 
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            Amintește-ți! 

  Atributul este partea ……………… de propoziție care determină 

un  ………………………..................... 

  Atributul  răspunde la întrebările ……………………………………. 

  Atributul exprimat prin substantiv în cazul acuzativ cu prepoziție 

se numește …………………………………………. 



2.  Alcătuiește două enunțuri în care adjectivele propriu-zise negru și mare  să fie 

atribute adjectivale. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Identifică în textul dat: 

  un atribut adjectival: ……………………………….. 

  un atribut substantival genitival …………………….. 

  un atribut pronominal ………………………………. 

  un atribut substantival prepozițional ………………... 

4.  Încercuiește litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect. 

1) Substantivul labelor este atribut substantival în cazul: 

    a) dativ;        b) genitiv;        c) acuzativ. 
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Atributul Termenul regent al atributului 

1.   ........................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 

2.   ........................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 
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2) Temenul regent al atributului adjectival bărbătească este substantivul: 

         a) înfățișarea;     b) un fior;      c) chipul. 

3) În enunțul E cel mai frumos motan al târgului cuvântul cu funcția sintactică de 

atribut substantival genitival este: 

         a) motan;      b) al târgului;      c) cel mai frumos. 

4)   În ultimul paragraf al textului numărul atributelor este: 

         a) șapte;       b) zece;       c) nouă. 

5.  În fragmentul: Se plimbă de la un capăt la altul al mahalalelor, căci n-are dragoste 

deosebită pentru niciun colț. De-aici ca și de-acolo, firea lui îl îndeamnă mereu 

aiurea numărul atributelor realizate prin pronume este: 

       a) unu;         b) două;       c) trei. 

 

 

 

Descriere fizică 

Pisica Albastru de Rusia are blana argintie, mătăsoasă și atât de densă încât stă 

ridicată pe corp. Poți, la propriu, să desenzi forme pe blana ei și modelul va ramâne acolo 

până când vei netezi blana. Pisica Albastru de Rusia are ochii verzi-smarald, fiind 

singura pisică cu această culoare a ochilor. Pernuțele de la picioare sunt de culoare mov, 

în timp ce la restul raselor de pisici sunt roz sau gri. 

Pisica Albastru de Rusia are încă o trăsătură unică: blana dublă îi dă un aspect 

extrem de luxos și chiar dacă e scurtă, necesită îngrijire pentru a o face să arate bine. 

Comportament și personalitate 

Pentru cei care sunt atrași de frumusețea fizică a pisicii Albastru de Rusia, găsesc 

dispoziția acestei modeste pisici la fel de interesantă. Este tăcută, curată, jucăușă și 

iubește compania familiei. În ciuda naturii timide, pisica Albastru de Rusia este devotată 

și iubitoare cu stăpânii. Este o pisică inteligentă, pentru ca deschide uși și cunoaște multe 

trucuri. Este sensibilă la atmosfera din casa și pisica Albastru de Rusia va face pe 

clown-ul pentru a liniști un copil care plânge sau te va mângâia pe fața ca să-ți alunge 

singurătatea. Se înțelege bine cu copiii și alte animale de companie. 

Pisica Albastru de Rusia este o pisica blândă, binevoitoare, rezervată, chiar 

absentă, când sunt străini prin preajmă. Când este cu familia, este afectuoasă și 

jucăușă. Pisica Albastru de Rusia este o pisică activă, însă nu în modul enervant. Cel 

mai mult îi place să petreacă timp prinzând jucăria preferată sau să urmărească raze de 

lumină. 

Este o rasă care se distrează singură, însă preferă ca stăpânul său să fie implicat în 

joc. Când ești acasă, pisica Albastru de Rusia te va urmări peste tot, fiind o tovarășă 

discretă, însă mereu prezentă. Colțurile gurii ușor ridicate fac ca pisica Albastru de 

Rusia să pară mereu zâmbitoare și numai ea știe de ce zâmbește. 

Acestei pisici îi place rutina și îi displace mediul schimbător, mai mult decât 

celorlalte pisici. În plus, îi displac schimbările din meniul zilnic. Pisica Albastru de 
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Rusia este greu de mulțumit în ceea ce privește cutia în care își face nevoile și se va 

plânge dacă nu este curată. 

Pisica Albastru de Rusia este politicoasă, tăcută și manierată. Este ușor s-o înveți 

să rămână în afara zonei de acțiune, spunând un simplu „Nu”, însă pisica Albastru de 

Rusia interpretează politețea în două sensuri și se poate simți jignită că ai făcut-o să pară 

prostuță. Poți să ai încredere că știe când râzi de ea și nu va uita prea curând acest lucru. 

 

(Pisica Albastru de Rusia, www.zoo.ro) 

 

 

1.  Transcrie, din primul paragraf al textului, atributele și precizează felul lor: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2.  Alcătuiește enunțuri în care cuvintele  pisica, doi, roz, scurtă, a liniști, aceasta să 

îndeplinească funcția sintactică de atribut: 

  pisica: ........................................................................................................................... 

  doi: ............................................................................................................................... 

  roz: ............................................................................................................................... 

  scurtă: .......................................................................................................................... 

  a liniști: ........................................................................................................................... 

  aceasta: ........................................................................................................................ 

3.  Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate în textul dat: 

  fizică: .......................................................................................................................... 

  famiiei: ......................................................................................................................... 

  multe: .......................................................................................................................... 

  din casa: ............................................................................................................. 229 



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

  zilnic: ........................................................................................................................... 

  două: ........................................................................................................................... 

4.  Încercuiește răspunsul corect. 

  În structura: Se înțelege bine cu copiii și alte animale de companie, există: 

a)  un atribut adjectival și un atribut substantival genitival; 

b)  două atribute adjectivale; 

c)  un atribut adjectival și un atribut substantival prepositional. 

  Atributele subliniate în secvența: Pisica Albastru de Rusia este politicoasă, tăcută 

și manierată… însă pisica Albastru de Rusia interpretează politețea în două 

sensuri…, sunt adjective provenite din următoarele părți de vorbire: 

a)  verb la participiu și pronume personal; 

b)  verb la participiu și adverb de mod; 

c)  verb la participiu și numeral cardinal. 

  Funcția sintactică a cuvântului subliniat din structura: Pisica Albastru de Rusia are 

ochii verzi-smarald, fiind singura pisică cu această culoare a ochilor, este: 

a)  atribut adjectival; 

b)  atribut pronominal; 

c) atribut substantival. 

5.  Încercuiește A, dacă consideri că enunțul este adevărat și F, dacă consideri că 

enunțul este fals. 

  În structura: blana dublă îi dă un aspect extrem de luxos, cuvântul subliniat este un 

atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis la gradul superlativ absolut de 

superioritate.                                                                                                                   A / F 

  În structura: Când este cu familia, este afectuoasă și jucăușă, cuvintele subliniate  

sunt atribute adjectivale exprimate prin adjective propriu-zise.                                     A / F 

6.  Alcătuiește enunțuri în care atributele să fie exprimate prin:  

 numeral cardinal cu valoare adjectivală 

…………………………………………………………………………………………................ 

 adjectiv provenit din verb la participiu 

………………………………………………………………………………………………..…... 

   adjectiv provenit din verb la gerunziu 

………………………………………………………………………...…………………….. 
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   verb la modul infinitiv 

…………………………………………………………………………………………………... 

   verb la modul supin 

…………………………………………………………………………………………………... 

   adverb de timp 

…………………………………………………………………………………………………... 

7. Completează spațiile libere din enunțurile următoare cu atributele pronominale 

exprimate prin pronumele indicate între paranteze. 

  Colegii ……………. (pronume personal, cazul genitiv) au ajuns înaintea noastră la 

școală. 

  Cartea …………….. (pronume demonstrativ de apropiere, cazul genitiv) este foarte 

interesantă. 

  Înțelegerea ……………. (pronume posesiv, cazul acuzativ) a fost alta. 

  Reușita …………….. (pronume nehotărât, cazul dativ) l-a mulțumit. 

  Nu a fost luată în considerare propunerea ……………….. (pronume negativ, cazul 

genitiv) dintre ei. 

 

 

 

 

 

1.  Construiește trei enunțuri despre pisică, în așa fel încât cuvintele pisicii, de pisică, 

ale pisicii să îndeplinească funcția sintactică de atribut substantival. 

…………………………………………………………………………................……………… 

…….…………………………………………………………………………………………….... 

............................................................................................................................................ 

2.  Construiește enunțuri în care pronumele date să îndeplinească funcția sintactică de 

atribut pronominal. 

 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 
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Excelează! 
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aceiaşi fiecăruia alor mei niciuna 



3.  Citește proverbele de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Subliniază numeralele. 

b) Notează, în cerculeț, funcția sintactică a fiecărui numeral. 

c) Indică, prin săgeată, termenul regent al fiecărui atribut. 

d) Scrie un proverb care să conțină un numeral cu funcția sintactică de atribut 

adjectival sau atribut substantival. 

4. Scrie, în spațiul rezervat, câte un enunț în care adverbele din partea stângă să 

îndeplinească funcția sintactică de atribut adverbial. 

 

                                       ........................................................................................................... 

        .......................................................................................................................................... 

 

 

                                           ....................................................................................................... 

        .......................................................................................................................................... 

5. Descrie, în 30 – 40 de cuvinte animalul tău de companie, folosește în descrierea ta 

diferite tipuri de atribute. 
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Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul. 

Două minți gândesc mai bine decât una. 

Zece deștepți nu pot dezlega ce a a legat un prost. 

azi; acum 

foarte devreme; 

de dincolo 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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TEST SUMATIV 
Părți de vorbire 

A fost odată ca niciodată un pește visător, dar oarecare, cenușiu, chiar cam urâțel, 

din cauza ochilor bulbucați. Printre atâția pești emo, scene, punk, hippie, cool, el nu avea 

nicio calitate. Era… peștele fără calități. În plus, spre deosebire de alții, care umblau în 

clanuri mari, în bancuri și găști peștești, el era un biet orfan. Se pierduse de familia lui 

când nici nu făcuse bine ochi, nu-și amintea nimic, crescuse așa, mai mult din mila unora, 

altora. 

Orice copil de pește, ca orice copil de nepește are niște modele în viață. El nu și le 

găsise totuși printre ai lui, ci în cu totul altă parte, la păsările cerului. Sigur, când era mic 

privise cu admirație și teamă spre peștele Pegasus, care arăta ca un scorpion tăvălit prin 

susan și cu aripi transparente, ca niște jumătăți de meduză întinse peste niște picioare ca 

de păianjen. Sau la Peștele-înger, atât de frumos, mai ales cel de culoare albastră. Ce 

ciudat, deși i se spunea Peștele-înger, nu avea înotătoarele prea dezvoltate, mai degrabă 

aveau aripi Pirania sau Pisica-de-mare sau Vulturul-de-mare, ăștia din urmă chiar da. Cu 

admirație se uita la ei. Să zbori prin apa adâncă, să planezi printre ape, ăsta era și visul 

lui. Vulturul, mai mult ca o farfurie zburătoare decât ca o pasăre… […] 

Atât de mult și-a dorit peștele cenușiu să fie pasăre, încât și-a înălțat dorințele spre 

Mama Natură. Când nu mai spera nimic, a simțit cum înotătoarele pectorale cresc și, cu 

ele, o dorință uriașă de a se arunca spre prăpastia cerului, în sus. Într-o bună zi, își luă 

inima în dinți, tot avântul și… țâșni, tăie straturile de apă până la suprafață, înaintă destul 

de mult pe cărarea lichidă șerpuindu-și coada cea puternică. Apoi urmă… desprinderea. 

Se trezi acolo în aer, deasupra apei, întinse bine înotătoarele care se arătară a fi aripi 

adevărate, albastru-transparente, ca de sticlă, și pluti frumos în aerul sclipitor, în lumea 

păsărilor, a fluturilor și a libelulelor cu care el, solzosul, iată că se înrudea, într-un fel. 

Plutea ținându-și respirația. Și nu mai era nici doar pește, și nici pasăre. Ce era el? 

Pasăre printre pești și pește printe păsări. 

Fericirea lui nu dură mult. Întors în apele sale, ceilalți se uitară cu dispreț la el, ba 

mai mult, cu un fel de groază. Îl vorbeau pe la colțuri – ăia mai bătrâni, care știau atâtea 

despre lume, dar și cei mai tineri, care-l considerau blestemat. Un pește –pasăre, ca un 

liliac printre șoareci, ca o veveriță zburătoare printre veverițe, ca un aye-aye printre 

cimpanzei, ca un axolotl printre salamandre. A încercat să nu se uite în gura lumii. […] 

Până la urmă părăsi locul strâmt și ajunse departe, departe, unde întâlni pe unul  

ca el. Nu era singur! […] 
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Și-am încălecat pe niște pești și v-am spus niște povești. Și-am încălecat pe niște 

calcani și v-am spus povești pentru fete și băieți de la 10 la 100 de ani. 

 

(Simona Popescu, Peștele – pasăre (cea mai scurtă poveste cu aripi și lacrimă 

pentru fetele - dar și băieții - care și-au dorit măcar o dată în viață să aibă aripi în 

volumul „Ce poți face cu două cuvinte”) 

 

                                                                                                   

1.  Găsește câte un sinonim și un antonim cuvintelor subliniate în primul alineat. 

  6 puncte 

........................... 

........................... 

........................... 

2.  Explică formarea cuvintelor peștești și Vulturul-de-mare din text.                  6 puncte 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

3.  Alege varianta corectă de răspuns.                                                                    6 puncte 

  Ce vis nutrește peștele? 

a) de a deveni pasăre; 

b) de a deveni aviator; 

c) de a deveni renumit. 

  Cine i-a îndeplinit peștelui dorința? 

a) Mama-Natură; 

b) un alt pește; 

c) mama lui. 

  Ce reacție au avut ceilalți pești la întoarcerea peștelui-pasăre? 

a) l-au primit cu brațele deschise; 

b) l-au recunoscut ca fiind unul de-al lor; 

c) l-au disprețuit. 

4. Găsește, în următorul context, un cuvânt ce conține difong și unul care conține hiat 

Când nu mai spera nimic, a simțit cum înotătoarele pectorale cresc și, cu ele, o 

dorință uriașă de a se arunca spre prăpastia cerului, în sus. 

                                                                                                                                   6 puncte 

........................................................................................................................................ 
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5. Subliniază în textul de mai sus cu o linie o secvență narativă și cu două una 

descriptivă.              6 puncte 

 

6. Exprimă-ți opinia în 6-8 rânduri despre semnificația următoarei secvențe Până la urmă 

părăsi locul strâmt și ajunse departe, departe, unde întâlni pe unul ca el. Nu era 

singur! […]      
                                                                                     6 puncte 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

                                                                

Peşti 

În prezent se cunosc aproximativ 25 000 de specii de peşti, acest număr crescând anual 

cu 200-300 de specii noi descoperite. Peştii sunt animale vertebrate cu sânge rece, 

grupate în superclasa Pisces. 

Primele animale vertebrate au evoluat din aşa numiţii “ţâşnitori de mare” acum 500 de 

milioane de ani. Acestea nu aveau fălci, se hrăneau probabil cu particule mici din apă. Mai 

târziu au început să dezvolte solzi şi placă dentară pentru a se apăra de predatori 

(insecte). Evoluaţia peştilor a explodat în perioada Devoniană (de la acum 410 milioane 

de ani până la acum 360 de milioane de ani), când s-au format strămoşii peştilor din zilele 

noastre. În această perioadă apăruse şi peştele cu plămâni, care a dat naştere tuturor 

vertebratelor. 

În anul 2006 s-a descoperit fosila lui Tiktaalik roseae, în vârstă de 383 de milioane de ani, 

care a umplut un gol de aproape 20 de milioane de ani în ştiinţă. Această fosilă are 

caracteristici comune atât cu a peştilor cât şi cu a animalelor care trăiesc pe uscat şi 

explică tranziţia animalelor din oceane spre pământ. 

Papagalii nu vorbesc, ci imită sunete şi se pot ataşa pe toată durata vieţii de 

persoana care are grijă de ei. Un singur amănunt e demn de reţinut – nu îi lăsaţi 

singuri foarte mult timp, pentru că uită şi cuvintele învăţate şi pot deveni agresivi. 

Iar dacă vă doriţi în curând un copil, mai gândiţi-vă înainte de a vă lua un astfel de 

prieten înaripat. Papagalii de talie mică trăiesc între 10 şi 15 ani, cei de talie mare până 

la 75-80 de ani. Peruşii sunt specia cel mai des întâlnită la crescătorii din România. Dacă 

însă vă doriţi un papagal care să imite sunete încercaţi specia Cockatell, care n-are 

nevoie de foarte multă îngrijire. Această specie învaţă să imite cu uşurinţă cuvinte şi  

propoziţii scurte. Aflaţi că doar masculii reuşesc să imite sunete, iar aceasta se 

Întâmplă după ce se acomodează cu noua locuinţă. Când îi achiziţionaţi, aceştia 
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trebuie să aibă penele lucioase. 

(www.lovinganimals.com) 

 

1.  Formulează enunțuri în care să precizezi următoarele aspecte în legătură cu textul 

dat.                                                                                                                             4 puncte 

  peștele care a dat naștere tuturor vertebratelor; 

  motivul pentru care papagalii uită lucruri deja învățate.   

2.  Extrage din următorul fragment două părți de vorbire diferite care nu îndeplinesc funcții 

sintactice Mai târziu au început să dezvolte solzi şi placă dentară pentru a se apăra 

de predatori (insecte).                                                                                             4 puncte 

 

 

 

3.  Stabilește valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text.                          4 puncte 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

4.  Stabilește funcția sintactică și valoarea morfologică a cuvântului subliniat în următorul 

context  Această fosilă are caracteristici comune atât cu a peştilor cât şi cu a 

animalelor care trăiesc pe uscat şi explică tranziţia animalelor din oceane spre 

pământ. 

                                                                                                                                   4 puncte 

 

 

 

5.  Găsește în textul citat un numeral cardinal și unul ordinal.                                4 puncte 

 

 

 

6.  Notează din text un adverb și o locuțiune adverbială.                                        4 puncte 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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Imaginează-ți că ai fi o pasăre și ai putea zbura deasupra localității în care trăiești. 

Descrie ceea ce vezi și trăirile tale din timpul zborului, într-o compunere de 100 – 150 de 

cuvinte. 
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În elaborare vei avea în vedere următoarele aspecte: 

  să  folosești descrierea, ca mod de expunere; 

  să îți prezinți sentimentele și emoțiile personale; 

  să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 

  să respecți numărul de cuvinte indicat. 

(16 de puncte) 

 Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

  unitatea compoziției – 2 p; 

  coerența textului – 2 p; 

  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

  ortografia – 3 p; 

  punctuația – 3 p, 

  așezarea corectă în pagină – 1 p 

  lizibilitatea – 1 p 
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Elemente de interculturalitate. 
Elemente de mitologie românească 

La baza oricărei literaturi naţionale a stat creaţia populară orală, singura cale de 

exprimare şi păstrare a tradiţiilor, sentimentelor şi năzuinţelor omului. 

Fondul folcloric românesc cuprinde şi un motiv cu semnificaţie estetică, puternic 

conturat liric şi epic. Dacă pornim de la acest motiv şi dezvoltând ideea că opera de artă 

dăinuie şi după moartea autorului şi bazându-ne pe faptul că nicio valoare nu se creează 

fără sacrificii, avem în “Legenda meşterului Manole” o perlă de realizare a literaturii orale 

româneşti, ale cărei rădăcini se confundă cu originea Ţării Româneşti, cu întemeietorul ei, 

legendarul Negru-Vodă. 

Dacă la construcţia bisericii meşterii s-au inspirat din stilul bizantin plecând chiar de 

la celebra bazilică cu cupolă a Sfintei Sofia de la Constantinopol, la elaborarea legendei s-

a plecat de la diversele variante ce au apărut şi circulat nu numai la români, dar şi la greci, 

albanezi, bulgari, sârbi şi chiar ruşi şi unguri. 

Acest fapt dovedeşte că mitul jertfei, ce se regăseşte şi în “Legenda meşterului  

Manole”, este un mit caracteristic pentru zona sud-est europeană unde jertfa pentru 

creaţie nu poate fi aleatorie şi nici disociată de fiinţa creatorului care trebuie să sacrifice o 

parte din sine pentru zămislirea operei de artă. 

Pe acest spaţiu mioritic locuitori au crezut că jertfa ţine cumpăna unei fapte 

cereşti. Meşterul Manole îşi jertfeşte soţia pentru a putea ridica o biserică. 
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Exersează 

 

238 

        Amintește-ți! 
  I.  

Sărbătoarea când se împodobește bradul este: .......................................... 

Cântecul tradițional de Crăciun este: ........................................................... 

Luna în care se dăruiesc mărțișoare este: ................................................... 

Înaintea acestei sărbători, se vopsesc ouă roșii: ......................................... 

II. 

Prezintă, oral, unul dintre obiceiurile tale preferate din cultura poporului 

român. 



Pentru Manole reuşita este mai presus decât o viaţă umană, creaţia devine o boală 

incurabilă, iar intervenţia divinităţii reprezintă convingerea spiritului ortodox că 

transcedentul se revelează în om din proprie iniţiativă, meşterul fiind doar un mesager 

căruia i s-a dat o vocaţie unică de a oferi oamenilor modele.După terminarea construcţiei 

şi moartea meşterului, biserica nu mai aparţine autorului ei, ci eternităţii. 

Acelaşi mit, al sacrificiului uman se regăseşte şi în varianta sud-dunăreană 

“Construirea Skadarului” – unde copiii sunt aduşi pentru a fi alăptaţi la zidul care prinde 

viaţă odată cu Goikoviţa – replica bulgară a Anei. 

Acelaşi motiv, al sacrificiului, este regăsit şi la Pausanias istoric grec în lucrarea sa 

Periegesis. 

Privit sub aceste raporturi se poate afirma că Manole se compară cu Oedip, 

personajul creat de Sofocle, căci amândoi se ridică deasupra destinelor lor. 

Ca o ultimă concluzie, legenda meşterului Manole scoate în evidenţă faptul că 

Manole, acest meşter este un om simplu care reuşeşte să ridice o bijuterie arhitectonică, 

fapt care dovedeşte că nu numai zeii pot dura opere valoroase, ci mai ales acela care 

dăruindu-se până la sacrificiu muncii, realizează capodopere punând în ele tot ceea ce 

are mai scump. 

Universalitatea mitului sacrificiului poate fi considerată şi ca o concluzie a faptului că 

nicio realizare măreaţă nu poate fi durată dacă nu are la bază un sacrificiu suprem. 

(https://www.mlnar.ro/mitul-mesterului-manole-mitul-jertfei-pentru-creatie) 

 

 

 

1.  Precizează cu ce este asociată Legenda Meșterului Manole, conform textului dat. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………......... 

2.  Menționează de unde s-au inspirat meșterii în construirea bisericii. 

…………………………………………………………………………………………………..... 

............................................................................................................................................. 

3.  Ce reprezintă pentru Manole creația? 

……………………………………………………………………………………………............. 

4.  Unde se mai regăsește mitul sacrificiului uman? 

………………………………………………………................................................................ 

5.  Cu cine poate fi asemănat Manole? 

………………………………………………………................................................................ 
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Redactează un text de 100 – 120 de cuvinte, în care să prezinți obiceiuri asemănătoare la 

români și popoarele învecinate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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– Apoi altceva n-am văzut nimica, fărădecât mare iarmaroc acolo la Lipsca1. Mare 

iarmaroc cât lumea asta, și comedii, și muzici, și nemțăria pământului bând bere. Cine 

n-a gustat, oameni buni, asemenea băutură, să nu fie cu părere de rău. Căci e-un fel 

de leșie amară. 
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– Apoi altceva n-am văzut nimica, fărădecât mare iarmaroc acolo la Lipsca1. Mare 

iarmaroc cât lumea asta, și comedii, și muzici, și nemțăria pământului bând bere. cine n-a 

gustat, oameni buni, asemenea băutură, să nu fie cu părere de rău. Căci e-un fel de leșie 

amară. 

– Așa? se veseli comisul. Și ei nu știu ce-i vinul? 

– Or fi știind; dar eu vin ca la noi n-am văzut și i-am dus dorul. 

– Așa? și de mâncat ce-ai mâncat? Eu socot, cinstite jupâne Dămian, că te-ai ferit și 

de mâță, și de broască, și de guzgan2. 

Ciobanul stupi cu putere într-o parte și se șterse la gură cu amândouă mânecile 

tohoarcei3. 

– Nu m-am ferit așa de tare, vorbi negustorul, căci n-am prea văzut aceste dihănii. 

Dar cartofe, sodom, - și carne fiartă de porc ori de vacă. 

– Carne fiartă? se miră căpitanul Isac. 

– Da, carne fiartă. Și bere de-aceea de care vă spun. 

– Vra să zică, urmă mazâlul, pui în țâglă n-ai văzut? 

– Nu prea. 

– Nici miel fript tâlhărește și tăvălit în mojdei? 

– Asta nu. 

– Nici sarmale? 

– Nici sarmale, nici borș. Nici crap la proțap. 

– Doamne ferește și apără! se cruci moș Leonte. 

(Mihail Sadoveanu, Hanu Ancuței, Negustor lipscan) 

 

1Lipsca – numele slavo-românal orașului Leipzig (Germania) 

2guzgan – șobolan; 

3tohoarcă – cojoc mare ciobănesc, făcut din piei de oaie neprelucrate (cu lână în afară); 

4sodom –(aici) cantitate mare din ceva; 

Istoria bucătăriei românești este, cum e și firesc, strâns împletită cu istoria țării și 

un rezultat al poziției sale geografice. Așezată la intersecția drumurilor între Apus și 

Răsărit, bucătăria românească este una de sinteză, între cea balcanică și cea central 

europeană, fără ca aceasta să însemne că nu există elemente de autenticitate. Un 

periplu prin diferitele zone ale țării, întreprins deja de mulți chefi dornici să descopere 

gusturi românești străvechi a scos la iveală rețete păstrate din generație în generație, de 

multe ori doar pe cale orală. 

Consemnările istorilor antici păstrează informații despre modul de a se hrăni al 

dacilor: carne friptă pe jar, vânat, legume fierte, fructe, miere, vin gros și parfumat. 

Popoarele cu care am intrat în contact au contribuit fiecare la îmbogățirea bucătăriei 

românești. Borșurile și mâncărurile de legume reprezintă influența vecinilor de la sud 

sau de la est. Pilafurile, ciulamaua, tocăniţa, tuslamaua, musacaua, ghiveciul, 241 
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zacusca, ardeii umpluți, pe lângă baclava sau sarailie sunt mâncăruri care atestă 

contactul cu civilizațiile greacă, bulgară sau turcă. Gastronomia imperiului austro-ungar a 

influențat zona Ardealului și Banatului și, cu anumite limite, Bucovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâncăruri tradiționale din bucătăria românească 

Sunt multe voci care afirmă că sarmalele nu reprezintă un fel de mâncare cu origini 

românești. Este adevărat că, la bază, carnea tocată la mașină sau satâr și învelită în foaie 

de varză este o rețetă întâlnită în tot bazinul Mediteranei. Multe popoare își dispută 

originea sarmalelor. Românii nu sunt dintre aceștia. Noi le preparăm într-un mod specific 

– în funcție de zona țării – și chiar le dedicăm versuri, ca Păstorel Teodoreanu, în „Odă 

sarmalei”: 

„Cum s-ar defini sarmaua?  

Vis înaripat al verzei ce-l avu cât a durat 

somnul lung metamorfozic în butoiul de murat… 

Potpuriu de porc și vacă, simfonia tocaturii, 

imn de laudă mâncării, înălțat în cerul gurii. 

O cochetă care-și scaldă trupu-n sos și în smântână 

și se-nfășoară în varză ca în văluri de cadână. 

O abilă diplomată ce-a-ncheiat o strânsă ligă 

c-o bărdacă de vin roșu și-un ceaun de mămăligă. (...)” 

Cu mămăligă alături, ardei iute și smântână (în Transilvania sau Bucovina), 

sarmalele sunt felul vedetă al meselor de sărbătoare. La fel cozonacii, lăsați la dospit și 

rumeniți în cuptor. Caltaboșul, toba, tochitura, piftia și pârjoalele, de Crăciun, ciorbele de 

miel, drobul, bulzul, plăcintele cu diferite umpluturi sunt unele dintre preparatele 

tradiționale românești cele mai apreciate. 

(https://www.hendi.ro/blog/bucataria-romaneasca.-istoria-gastronomiei- 

                                                                                                                 romanesti/) 242 
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1.  Cum definește jupânul Dămian berea? 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Care sunt obiceiurile culinare ale nemților, conform descrierii jupânului Dămian. Dar 

ale românilor? 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………...... 

3.  Ce fel de bucătărie este cea românească, conform textului B? 

…………………………………………………………………………………………………... 

4.  Care sunt felurile de mâncare românești menționate atât în textul A, cât și în textul B? 

.......................................................................................................................................... 

5.  Pe lângă sarmale, care sunt preparatele tradiționale românești? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Folosind  surse de informare diverse, identifică diferite tipuri de preparate tradiționale (în 

afară de sarmale), care se regăsesc în gastronomia popoarelor vecine. 
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Variația stilistică – Selecție  lexicală în limba vorbită și în limba 
scrisă. Termeni științifici. Limbaj popular.  

Variație regională a limbii 

Când mama nu mai putea de obosită și se lăsa câte oleacă ziua, să se odihnească, 

noi, băieții, tocmai atunci ridicam casa în slăvi. Când venea tata noaptea de la pădure din 

Dumesnicu, înghețat de frig și plin de promoroacă, noi îl speriam sărindu-i în spate pe 

întuneric. Și el, cât era de ostenit, ne prindea câte pe unul, ca la „baba-oarba“, ne ridica în 

grindă, zicând: „'tâta mare!“ și ne săruta mereu pe fiecare. Iar după ce se aprindea opaițul, 

și tata se punea să mănânce, noi scoteam mâțele de prin ocnițe și cotruță și le flocăiam și 

le șmotream dinaintea lui, de le mergea colbul; și nu puteau scăpa bietele mâțe din 

mâinile noastre până ce nu ne zgârâiau și ne stupeau ca pe noi. 

– Încă te uiți la ei, bărbate, zicea mama, și le dai paiale! Așă-i?... Ha, ha! bine v-au 

mai făcut, pughibale spurcate ce sunteți! Că nici o lighioaie nu se poate aciua pe lângă 

casă de răul vostru. Iaca, dacă nu v-am săcelat astăzi, faceți otrocol prin cele mâțe și dați 

la om ca câinii prin băț. Ăra! d-apoi aveți la știință că vă prea întreceți cu dedeochiul! Acuș 

iau varga din coardă și vă croiesc de vă merg petecele! 

– Ia lasă-i și tu, măi nevastă, lasă-i, că se bucură și ei de venirea mea, zicea tata, 

dându-ne huța. Ce le pasă? Lemne la trunchi sunt; slănină și făină în pod este de-a 

volna; brânză în putină, asemene; curechi în poloboc, slavă Domnului! Numai de-ar 
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        Amintește-ți! 
 

   Limba literară reprezintă ................................................................. 

  Limba vorbită reprezintă. ................................................................. 

  Termenii științifici sunt cuvintele care se folosesc ............................ 

     ......................................................................................................... 

  Limbajul popular este ...................................................................... 

  Se numește variație regională a limbii ............................................. 

  Diminutivele sunt. ............................................................................ 



fi sănătoși să mănânce și să se joace acum, cât îs mititei; că le-a trece lor zburdăciunea 

când or fi mai mari și i-or lua grijile înainte; nu te teme, că n-or scăpa de asta. Ș-apoi nu 

știi că este-o vorbă: „Dacă-i copil, să se joace; dacă-i cal, să tragă; și dacă-i popă, să 

citească...“ 

– Ție, omule, zise mama, așa ți-i a zice, că nu șezi cu dânșii în casă toată ziulica, 

să-ți scoată peri albi, mânca-i-ar pământul să-i mănânce, Doamne, iartă-mă! De-ar mai 

veni vara, să se mai joace și pe-afară, că m-am săturat de ei ca de mere pădurețe! Câte 

drăcării le vin în cap, toate le fac. Când începe a toca la biserică, Zahei al tău cel cuminte 

fuga și el afară și începe a toca în stative, de pârâie pereții casei și duduie fereștile. Iar 

stropșitul de Ion, cu talanca de la oi, cu cleștele și cu vătrarul, face o hodorogeală și un 

tărăboi, de-ți ia auzul. Apoi își pun câte-o țoală în spate și câte-un coif de hârtie în cap și 

cântă „aleluia“ și „Doamne miluiește, popa prinde pește“, de te scot din casă. Și asta în 

toate zilele de câte două-trei ori, de-ți vine, câteodată, să-i coșești în bătaie, dac-ai sta să 

te potrivești lor. 

– 'Poi dă, măi femeie, tot ești tu bisericoasă, de s-a dus vestea; încaltea ți-au făcut și 

băieții biserică aici pe loc, după cheful tău, măcar că-ți intră biserica în casă, de departe 

ce-i... De-amu puneți-vă pe făcut privigheri de toată noaptea și parascovenii câte vă place, 

măi băieți; dacă vi-i voia să vă dea mă-ta în toate zilele numai colaci de cei unși cu miere 

de la „Patruzeci de sfinți“ și colivă cu miez de nucă. 

– Ei, apoi! minte ai, omule? Mă miram eu, de ce-s și ei așa de cuminți, mititeii; că tu 

le dai nas și le ții hangul. Ia privește-i cum stau toți treji și se uită țintă în ochii noștri, parcă 

au de gând să ne zugrăvească. Ian să-i fi sculat la treabă, ș-apoi să-i vezi cum se codesc, 

se drâmboiesc și se sclifosesc, zise mama. Hai! la culcat, băieți, că trece noaptea; vouă 

ce vă pasă, când aveți demâncare sub nas!  

 (Ion Creangă, Amintiri din copilărie) 

 

 

 

1.  Numește care sunt personajele textului. 

……………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………….………....... 

2.  Precizează tipul naratorului din textul dat. 

……………………………………………………………………………………….……..……. 

3.  Explică, într-un enunț, de ce este mama nemulțumită. 

………………………………………………………………………………….........………….. 

............................................................................................................................................ 

4.  Dați sinonime pentru următoarele expresii/ locuțiuni din textul dat:  

  să-ți scoată peri albi ……………………………………………………….... 

  de-ți ia auzul …………………………………………………………………. 

  s-a dus vestea ……………………………………………………………….. 
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Ce credeți, care este rolul lor? …………………………………………………………………... 

5.  Transcrieți, din textul, dat cinci structuri specifice limbii vorbite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femeile Maramureșului și-au îmbrăcat familia, casele și bisericile cu arta țesutului în 

teară (război), cu migăleala acului de cusut și cu osteneala ochilor în nopțile lungi de 

iarnă, întrupând astfel straie și covoare, țoluri și cergi, traiste și trăistuțe, fețe de masă și 

îmbrăcăminte de pat. 

În fiecare casă de gazde, se află în camera bună "ruda" - zestrea și mândria fetelor, 

cu țesături din lână și cânepă, cu toată îmbrăcămintea necesară unei case vrednice și 

frumoase. Țesăturile sunt lucrate și colorate diferit, în funcție de locul și cinstea date 

fiecăreia. Lucrate cu motive geometrice, în culori contrastante, covoarele au o bordură cu 

șiruri de reprezentări antropomorfe sau umane, cum ar fi "hora cu cătane" sau "calul și 

călărețul". Ștergurile au un colorit puternic, în tonuri primare de roșu și negru, cu motive 

mari, asemănătoare celor de pe covoare. Cergile au o cromatică de două, până la patru 

culori. Țesăturile autentice sunt cele vopsite în culori naturale, extrase din plante și din 

coaja copacilor. La Botiza, femeile culeg peste vară flori și frunze, rădăcini și scoarță de 

copac, și cu ele vopsesc lâna , împletind apoi simboluri păgâne și creștine în covoare 

minunate. 

Casele Maramureșului sunt așternute cu frumusețe și culoare, cu dragoste și 

respect pentru tradiție, cu caldură și ospitalitate în așteptare veșnică de oaspeți. 

(http://www.visitmaramures.ro) 

1.  Încercuiește răspunsul corect. 

  Cuvintele ștergură, teară, cătană sunt regionalisme.                                DA / NU 

  Cuvintele straie, țoluri sunt termeni populari.                                             DA / NU 

  În seria cergi, țoluri, migăleală apar doar termeni științifici.                      DA / NU 

2.  Încercuiește varianta care conține doar regionalisme. 

a) ștergură, laibăr, goz; 

b) țoluri, cătană, țesătură; 

c) straie, feșteală, păgân. 

3.  Numește un câmp lexical existent în text și notează termenii din care este alcătuit. 

........................................................................................................................................ 
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4.  Scrie câte cinci regionalisme pentru următoarele câmpuri lexicale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Transcrie din textul dat un diminutiv. 

…………………………………………………………………………….…………………….... 

6.  Scrie diminutivele cuvintelor casă, biserică, ochi și apoi formulează câte un enunț cu 

fiecare și precizează ce sentiment exprimă folosirea formei diminutivale. 

 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

................................................................................................................................ 

 

 
................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

      Alimente 

.......................... 

........................... 

........................... 

.......................... 

  ...................... 

    Obiecte de 

 îmbrăcăminte 

.......................... 

........................... 

........................... 

.......................... 

   ..................... 

    Obiecte de 

     uz casnic 

.......................... 

........................... 

........................... 

.......................... 

   ..................... 
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.......................................................................................................................................... 

7.  Identifică în textul dat doi termeni științifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Asociază enunțurile din prima coloană cu atitudinile afective menționate în a doua 

coloană, având în vedere sensul transmis de diminutive. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.  Transcrie din textul A aspecte specifice limbii populare. 

……………………………………………………………………………………...………….… 

……………………………………………………………………………………...…………….  

3.  Corectează greșelile specifice limbii vorbite în enunțurile următoare. 

   Până la prânz a mâncat decât un covrig. 

........................................................................................................................................ 

  Jurnaliștii nu transmite tot timpul adevărul. 

................................................................................................................................ 

................................ ................................ 

Excelează! 

Copilul vecinilor este un băiețel drăguț. 

În sat și-a făcut prezența un ingineraș plin de sine. 

Cațavencu își santaja adversarii cu o scrisorică de amor. 

Mihai se mândrește cu surioara lui. 

A mâncat o fripturică cât palma și se plânge că-i e foame. 

Simpatia 

Ironia 

248 



  Am cumpărat cartea care mi-ai recomandat-o. 

....................................................................................................................................... 

  Deci, nu vreau să vă induc în eroare, dar nu știu nimic concret. 

....................................................................................................................................... 

4.  Scrie un dialog de șase replici, în care să utilizezi cinci termeni științifici pe care i-ai 

învățat în acest an școlar la cel puțin două dintre materiile studiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Caută în DEX sensul următoarelor cuvinte finje, ticăzit, hăizaș, groștior, fideu apoi 

alcătuiește un text amuzant de 100 – 150 de cuvinte, în care să utilizezi aceste cuvinte. 
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.......................................................................................................................................... 
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Model de teză la limba și literatura română  
pe semestrul I 

Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme. 

Bunicul stă pe prispă. Se gândește. La ce se gândește? La nimic. Înnumără1 florile 

care cad. Se uită-n fundul grădinii. Se scarpină-n cap. Iar înnumără florile scuturate de 

adiere. 

Pletele lui albe și crețe parcă sunt niște ciorchini de flori albe; sprincenele2, 

mustățile, barba... peste toate au nins anii mulți și grei. 

Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară: blânzi și mângâietori. 

Cine trânti poarta? 

– Credeam că s-a umflat vântul... o, bată-vă norocul, cocoșeii moșului! 

Un băietan ș-o fetiță, roșii și bucălai, sărutară mânele3 lui „tata-moșu”. 

– Tată-moșule, zise fetița, de ce zboară păsările? 

– Fincă4 au aripi, răspunse bătrânul sorbind-o din ochi. 

– Poi5, rațele n-au aripi? de ce nu zboară? 

– Zboară, zise băiatul, dar pe jos. 

Bătrânul cuprinse într-o mână pe fată și în cealaltă pe băiat. 

– O, voinicii moșului!... 

Și zâmbi pe sub mustăți, și-i privi cu atâta dragoste, că ochii lui era numai lumină și 

binecuvântare.[…] 

Ce fericiți sunt! 

Băiatul încălecă pe un genuchi și fata pe altul. Bunicul îi joacă. Copiii bat în palme. 

Bunicul le cântă […] 

Se osteni bunicul. Stătu din joc. Copiii începură să-l mângâie. Din vorbă în vorbă, 

copiii se făcură stăpâni pe obrajii bunicului. 

– Partea asta este a mea. 

– Și partea asta, a mea! 

– Mustața asta este a mea. 
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– Și asta, a mea! 

La barbă se-ncurcară. Bunicul îi împăcă, zicându-le: 

– Pe din două. 

Și copiii o și despicară, cam repede, că bătrânul strânse din ochi. […] 

                                                                           (Barbu Ștefănescu Delavrancea, Bunicul) 

1înnumărară - numără 
2sprincenele - sprâncenele 
3mânele - mâinile 
4fincă - fiindcă 
5poi - păi 

 

 

 

1.  Precizează ce tip de text este fragmentul Bunicul de Barbu Ștefănescu Delavrancea. 

Alege dintre următoarele variante:                                                                            5 puncte 

a) descriptiv literar; 

b) descriptiv nonliterar; 

c) narativ literar; 

d) narativ nonliterar. 

2.  Formulează în câte un enunț două idei principale/ secundare din textul dat.    5 puncte 

 

 

 

 

3.  Precizează tipul naratorului în textul dat, ilustrându-ți opinia printr-un exemplu. 

                                                                                                                                  5 puncte 

 

 

 

............................................................................................................................................. 

4.  Menționează două trăsături ale bunicului, precizând și mijlocul de caracterizare prin 

care sunt evidențiate.                                                                                               5 puncte 

 

                                                                           .................................................................... 
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                                                                              .................................................................... 

 

5.  Explică, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația enunțului: Numai ochii bunicului au 

rămas ca odinioară: blânzi și mângâietori.   

                                                                                                                                  5 puncte 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 

 

1.  Transcrie din fragmentul următor un diminutiv și un cuvânt compus:                5 puncte 

– Credeam că s-a umflat vântul... o, bată-vă norocul, cocoșeii moșului! 

Un băietan ș-o fetiță, roșii și bucălai, sărutară mânele lui „tata-moșu”. 

     ……………………………………………………………………………………………............. 

     ………………………………………...................................................................................... 

 2.  Construiește un enunț în care cuvântul subliniat din propoziția: Bătrânul strânse din 

ochi să-și modifice sensul prin schimbarea locului accentului.   

                                                                                                                                  5 puncte 

     …………………………………………………………………………………………………..... 

3. Precizează rolul virgulelor din enunțul: ― Tată-moșule, zise fetița, de ce zboară 

păsările?  

                                                                                                                                  5 puncte 

      …………………………………………………………………………..……………………….. 

      ………………………………………………………………….....…...………………………… 

4.  Notează cinci cuvinte din familia lexicală a cuvântului copil.                            5 puncte 
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5.  Precizează tipul fiecărei propoziții din enunțul dat, menționează valoarea morfologică 

a cuvântului marcat: Pletele lui albe și crețe parcă sunt niște ciorchini de flori albe; 

sprincenele, mustățile, barba... peste toate au nins anii mulți și grei..             

                                                                                                                                  5 puncte 

    ............................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................. 

6. Transcrie o structură în care apare un verb copulativ și analizează sintactic și 

morfologic predicatul căruia aparține acest verb.  
                                                                                                                                                           5 puncte 

  ........................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................... 

7.  Alege varianta corectă. Circumstanțialele pe sub mustăți, pe un genunchi sunt în 

ordine:  

                                                                                                                                  5 puncte 

a) de loc, de mod; 

b) de mod, de loc; 

c) de loc, de loc. 

 

 

Redactează o compunere de 150 – 200 de cuvinte în care să caracterizezi un personaj 

al fragmentului dat. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să numești două mijloace de caracterizare a personajului ales;                 4 puncte 

 să ilustrezi două trăsături ale personajului cu exemple adecvate,  

selectate din fragmentul citat;                                                                       8 puncte 

 să ai un conținut adecvat cerinței;                                                                2 puncte 

 să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.                                      2 puncte 

 

................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

(16 de puncte) 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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  Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

  unitatea compoziției – 2 p; 

  coerența textului – 2 p; 

  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

  ortografia – 3 p; 

  punctuația – 3 p, 

  așezare corectă în pagină – 1 p 

  lizibilitate – 1 p 



Model de teză la limba și literatura română  
pe semestrul II 

ACTUL III 

Același decor spre sfârșitul lunii august. Dimineață, cu lumina ușor obosită, de vag 

început de toamnă. 

SCENA 1 

CORINA, ȘTEFAN 

CORINA (într-o rochie caldă de casă. Ștefan era în pantaloni gri, pulover albastru, cu 

mâneci lungi și închis la gât. Ținuta lor arată o dimineață rece de munte. Corina, pe 

terasă, în stânga, pe un șezlong, aproape paralel cu rampa, privește afară, spre culise, 

într-un fel de reverie atentă ca și cum ar urmări ceva foarte important, ce se petrece acolo. 

În hol, comod instalat într-unul din fotoliile albe de nuiele, Ștefan citește o carte. La 

ridicarea cortinei, o clipă de tăcere prelungește această situație, care durează probabil 

mai de demult): Încă una… 

ȘTEFAN: Ai spus ceva? 

CORINA: A mai căzut încă una. E a șaptesprezecea. Ieri au fost unsprezece. Alaltăieri 

cinci. 

ȘTEFAN: Vrei să le numeri pe toate? 

CORINA: Aș vrea! Sunt așa de multe, că mi-ar trebui o eternitate… Ștefan! 

ȘTEFAN (fără să-și întrerupă lectura): Daa… 

CORINA: Pot să spun o prostie? 

ȘTEFAN: Te rog. Nu te jena. 

CORINA: Eu până acum nu văzusem niciodată cum cade o frunză. Credeam că se rupe 

și cade. 

ȘTEFAN: Ai intuiții miraculoase, Corina. Închipuiește-ți că într-adevăr asta e singura 

metodă a frunzelor de a cădea: se rup și cad. Mă epatezi. 

CORINA: Și tu mă epatezi, dragul meu! Prin ignoranță. Nu știi, nu bănuiești câte gesturi 

mărunte sunt într-o cădere de frunză… (Tăcere.) Optsprezece… 

CORINA: Zic, optsprezece. A optsprezecea frunză de azi-dimineață. 

ȘTEFAN: Corina! 
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CORINA (întrebare mormăită): Mmm? 

ȘTEFAN: Te plictisești? 

CORINA: Da, dragul meu. Mă plictisesc. Mi se întâmplă prima oară în viață - și e delicios. 

ȘTEFAN: Eu te plictisesc? 

CORINA: Da, dragul meu. Mă plictisești - și n-am să te uit niciodată din cauza asta… Hm! 

E curios poate: eu n-am cunoscut până acum decât numai oameni amuzanți. Tu ești 

primul care nu mă amuză. (....) 

ȘTEFAN: Sunt primul care te iubește, Corina. 

CORINA: Poate că e totuna… Te ascult ore întregi cum taci. Ai tot felul de tăceri: 

vorbărețe, răstite, calme, somnoroase… De la tine am învățat și eu să tac. Nu găsești că 

fac progrese? 

ȘTEFAN: În momentul ăsta, nu. 

CORINA: Ai dreptate, acum nu. Am gust de vorbă, dar o să-mi treacă. De obicei însă, fii 

loial, Ștefan, și recunoaște: am învățat să tac. Mă mir și eu uneori când mă surprind 

tăcând. Nu mă recunosc. Mi se pare că ani de zile am trăit într-un vacarm, și că a încetat 

deodată. Era vacarmul meu personal, erau gesturile mele, pașii mei, mâinile mele, care se 

agitau… Eram plină de gesturi, ca un pom plin de vrăbii… 

(Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanța) 

 

 

 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect pentru enunțurile de mai jos:  

                                                                                                                                   5 puncte 

1.1  Textul  Jocul de-a vacanța de Mihail Sebastian este: 

a) narativ; 

b) dramatic; 

c) liric. 

1.2  Modul principal de expunere utilizat în textul suport este: 

a) descrierea; 

b) monologul; 

c) narațiunea. 

d) dialogul. 

2.  Extrage din fragmentul dat un indice spațial și unul temporal.                           5 puncte 

............................................................................................................................................. 

3.  Prezintă rolul indicațiilor scenice din textul dat.                                                  5 puncte 

............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

4.  Formulează un enunț în care să precizezi una din temele de discuție dintre Ștefan și 

Corina.   
                                                                                                                                 5 puncte 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

5.  Explică, în 40-60 de cuvinte, semnificația pasajului următor: Mă mir și eu uneori când 

mă surprind tăcând. Nu mă recunosc. Mi se pare că ani de zile am trăit într-un 

vacarm, și că a încetat deodată. Era vacarmul meu personal, erau gesturile mele, 

pașii mei, mâinile mele, care se agitau… Eram plină de gesturi, ca un pom plin de 

vrăbii… 

                                                                                                                                   5 puncte 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 

 

1.  Notează în tabelul alăturat, valoarea morfologică a termenilor subliniați în secvența: 

Mă plictisești - și n-am să te uit niciodată din cauza asta…  Hm!                5 puncte 

 

 

 

 

 

 2.  Indică cazul pronumelor scrise îngroșat în fragmentul selectat:                       5 puncte 

Și tu mă epatezi, dragul meu! 

tu = .............................. ;   mă = .................................. ; 
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(35 de puncte) 
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Termeni Valoare morfologică 

și 

hm! 
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3.  Extrage din textul dat:                                                                                         5 puncte 

                                                                                                                                   

  un adjectiv pronominal posesiv;            ............................................ 

  un numeral ordinal.                                ............................................ 

4.  Formulează enunțuri respectând criteriile precizate:                                                 5 puncte 

  termenul care să fie adjectiv pronominal interogativ; 

...................................................................................................................................... 

 cuvântul acesta să îndeplinească funcția sintactică de atribut adjectival în cazul 

dativ. 

...................................................................................................................................... 

5.  Precizează dacă următoarele afirmații sunt adevărate (A) sau false (F), încercuind 

răspunsul corect: 

                                                                                                                                  5 puncte 

5.1  În secvența Ștefan era în pantaloni gri, pulover albastru, cu mâneci lungi și 

închis la gât., există două adjective invariabile.                                               A / F 

5.2  În enunțul Ai tot felul de tăceri: vorbărețe, răstite, calme, somnoroase…, 

adjectivele sunt fără grad de comparație.                                                          A / F 

6.  Alege varianta corectă de răspuns pentru fiecare situație de mai jos:               5 puncte 

 6.1  În propoziția Ai spus ceva?, cuvântul subliniat este: 

a) substantiv comun; 

b) verb auxiliar; 

c) verb predicativ. 

 6.2 În enunțul Te ascult ore întregi cum taci., substantivul îndeplinește funcția 

sintactică de: 

a) circumstanțial de mod; 

b) complement direct; 

c) circumstanțial de timp. 

7.  Alcătuiește o frază formată din două propoziții aflate în raport de coordonare 

copulativă. 

                                                                                                                                   5 puncte 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

Redactează o compunere de 150 – 200 de cuvinte în care să descrii un peisaj de 

început de toamnă. 

În compunerea ta, trebuie: 

 să prezinți caracteristicile peisajului printr-un limbaj expresiv;        8 puncte 

(16 de puncte) 
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 să îți exprimi impresiile prilejuite de contemplarea tabloului;                       4 puncte 

 să respecți structura specifică tipului de text și a cerinței formulate;           2 puncte 

 să te înscrii în limita de cuvinte indicată.                                                      2 puncte 

.......................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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  Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

  unitatea compoziției – 2 p; 

  coerența textului – 2 p; 

  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

  ortografia – 3 p; 

  punctuația – 3 p, 

  așezare corectă în pagină – 1 p 

  lizibilitate – 1 p 
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Model de simulare pentru Evaluarea Naţională 
pentru elevii clasei a VII-a 

Anul şcolar 2020 – 2021 

Se dă textul: 

 JOC ȘI JOACĂ 

  Copilăria, plină de inocenţă, de voie bună şi de bucurii reprezintă perioada cea mai 

frumoasă a vieţii noastre. Este un spaţiu al destinderii complete şi al veseliei continue, în 

care visul devine realitate, iar realitatea basm, unde jocul şi joaca  sunt cele mai 

importante activităţi. Prima vârstă a omului, copilăria, este asociată cu trăirea  într-o 

atmosferă a jocului.  

Din punct de vedere istoric, rădăcinile jocului se pierd în negura timpurilor. În opinia 

lui Johan Huizinga, „jocul este mai vechi decât cultura, pentru că noțiunea de cultură, 

oricât de incomplet ar fi ea definită, presupune în orice caz o societate omenească, iar 

animalele nu l-au așteptat pe om ca să le învete să se joace. Ba chiar se poate afirma, 

fără risc, că civilizația omenească nu a adăugat nicio caracteristică esențială noțiunii 

generale”. Jocul apare ca un fenomen complex, ce poate fi definit într-o varietate de 

moduri. În general, acest termen denumește „acțiunea de a (se) juca”, o „activitate 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

1 

•  Toate subiectele sunt obligatorii. 

•  Se acordă zece puncte din oficiu. 

•  Timpul de lucru efectiv este de două ore. 
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30 de puncte 
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distractivă practicată din plăcere, mai 

ales de către copii”. Conform 

„Dicționarului de simboluri”, „jocul 

este, fundamental, un simbol al 

luptei, al luptei cu moartea (jocurile 

funerare), cu elementele (jocurile 

agrare), cu forțele potrivnice (jocurile 

războinice), cu sine (cu propria frică, 

slăbiciune, îndoiala etc.)”. După 

Roger Caillois, el este „nu numai 

activitatea specifică pe care o 

denumește, ci totalitatea figurilor, 

simbolurilor sau instrumentelor 

necesare activității respective, sau 

funcționării unui ansamblu complex”. 

În opinia lui Herbert Spencer, jocul 

reprezintă o „exersare artificială a 

energiilor. Este o formă de 

socializare, în care individul se 

construiește pe sine din interior, dar 

fiind o ființă socială”. 

Jocurile cunosc un număr 

impresionant de clasificări.  

În primul rând, jocul se 

adresează sferei fizice sau celei 

intelectuale. Activitățile ludice pot fi 

diferențiate în funcție de vârstă, sexul 

și cultura jucătorilor. După vârstă, ele 

sunt de copii și de adulți. Ca grad de 

implicare, jocurile sunt competitive, 

de spectacol sau de risc. Luând în 

considerație aria culturală, avem 

jocuri științifice, filosofice și teoretic – 

culturale. Din ultima categorie se 

remarcă cele de creație, de 

conversație, de retorism și de limbaj. 

O altă clasificare ține cont de 

momentul și locul desfășurării jocului: diurn sau nocturn, public sau privat. După raportul 

cu planul sacrului, există jocuri rituale și nerituale. Importante sunt și jocurile copiilor, ce 

aparțin de patru mari clase: Mimicry, Ilinx, Paidia și Ludus. În afară de categoriile anterior 

menționate, manifestările ludice mai pot fi: de societate, de îndemânare, de noroc, de 

dexteritate, de inteligență, etc. 

Jocul are trei funcții majore: de creație, mimetică și a imaginației. 

Principalele trăsături ale jocului sunt evidențiate în studiul „Homo Ludens”: jocul 

„poate fi numit o acțiune liberă, conștientă că este <<neintenționată>> și situată în afara 

 vieții obișnuite, o acțiune care totuși îl poate absorbi cu totul pe jucător, o acțiune de 261 



care nu este legat niciun interes material direct și care nu urmărește niciun folos, o acțiune 

care se desfășoară în limitele unui timp determinat anume și ale unui spațiu determinat 

anume, o acțiune care se petrece în ordine, după anumite reguli”. 
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Finalitatea jocului 

depinde, evident, de 

tipul jocului. Aceasta 

poate însemna o 

exhibare a ceva, o 

evidențiere a calităților 

individuale sau 

colective, împărtășirea 

unor idei, sentimente, 

evadarea într-un 

univers fictiv, simplul 

divertisment, o 

dezvoltare a gândirii și a 

imaginației, modelarea caracterului, o metamorfozare a participanților la joc, accederea 

imaginară la un alt nivel social sau existențial, ori cunoașterea lumii înconjurătoare. Un 

rezultat important al jocului apare pe plan social. Referitor la jocuri, conform opiniei lui 

Devambez, „în jurul lor s-au cristalizat simțul cetățenesc și sentimentul național; ele au 

constituit, pentru locuitorii aceleiași cetăți, pentru copiii aceleiași seminții legătura ce le 

reamintea de interesele lor comune”    (Arca, Despre joc şi „ludic” în literatură) 

(http://sites.google.com/site/aleale8yahoo.com/despre-joc-si-joacă) 

 

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la 

textul dat. 

1.  Transcrie, din următorul articol de dicționar, sensul din text al cuvântului „negură”.  

                                                                                                                                   2 puncte 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

2.  Jucăria la modă, confecționată din lemn sau plastic, este:                                2 puncte 

a) bicicleta; 

b) tableta; 

c) kendama; 

d) rolele. 

 Litera corespunzătoare răspunsului corect este 

negură sf  Pl: ~ri, (îvp) ~re / E: ml nebula] 1 (Lpl) Ceață deasă, care apare îndeosebi dimineața 

și seara și care reduce mult vizibilitatea și: (pop) negureală (1), negureață (1). 2 (Pgn) Masă 

densă și mobilă de particule solide. 3 Întunecime mare și: beznă, obscuritate, 

(rar) negureală (2). 4 (Rar; fig) Haos. 5 (Fig; udp „de”) Cantitate mare, imensă de ființe sau de 

lucruri și: mulțime, (reg) negurime. 
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3.  Sintagma Înțelepciunea și iubirea mea e jocul îi aparține:                             2 puncte 

a) înțeleptului; 

b) copilului; 

c) bătrânului; 

d) tânărului. 

 Litera corespunzătoare răspunsului corect este 

4.  Menționează, într-un enunț, tema textului, justificându-ți opțiunea cu două informații 

din text:                                                                                                                      4 puncte 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau 

incorectitudinea acestuia, bazându-te pe informațiile din text.                                6 puncte 
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Enunț Corect Incorect 

a. În opinia lui Johan Huizinga, „jocul este 

mai vechi decât cultura.” 

b. Jocurile nu cunosc un număr 

impresionant de clasificări. 

c. După vârstă, jocurile sunt de copii și de 

adulți. 

d. Jocul are trei funcții majore: de creație, 

mimetică și a imaginației. 

e. Principalele trăsături ale jocului sunt 

evidențiate în studiul „Homo Ludens”. 

f. Finalitatea jocului nu depinde, neapărat, 

de tipul jocului. 

6.  Explică, în 50 – 80 de cuvinte, relația dintre a doua ilustrație și textul dat.        6 puncte 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 263 



.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

7.  Ioana și Dan discută despre afirmația scriitorului George Bernard Shaw. 
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Redactează un text de 60 – 100 de cuvinte, care să susțină unul dintre punctele de 

vedere de mai sus, valorificând textul Joc și joacă.                                             6 puncte 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Ioana: Înaintând în vârstă, încetăm să 

ne mai jucăm.  

Dan: Încetând să ne mai jucăm, 

îmbătrânim.  

30 de puncte 

Salut, Mihai! 

Ilustrațiile și specificul narativ al Sonjei Danowski îți sunt deja cunoscute prin intermediul 

cărții „Prietenul meu de noapte bună”. Valoarea mesajului pe care artista îl propagă 264 



m-a determinat să îți prezint o nouă provocare literară și vizuală, cartea „Jocurile 

copilăriei”. Jocul liniștit cu păpușile al fraților Petru și Paula este tulburat într-o zi de un 

bâzâit ciudat. Este sunetul scos de un elicopter mânuit de la telecomandă de un băiețel 

abia mutat în casa de alături. Copiii se salută de la distanță, însă, într-un moment de 

neatenție, elicopterul este nevoit să aterizeze forțat. Momentul acesta le prilejuiește celor 

trei copii șansa de a se prezenta și de a-și prezenta și jucăriile. Petru și Paula se 

mândresc cu mulțimea de păpuși pe care le au. Un veritabil teatru. În timp ce Radu, 

băiatul cel nou, adună în colecția sa de jucării avioane, submarine și alte felurite mașini. 

Zilele următoare trec însă mai greu pentru Paula și pentru păpuși. Petru le-a abandonat în 

favoarea lui Radu și a jucăriilor acestuia… 

Ce zici, facem un schimb de cărți?  

       Andrei  

 

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la 

textul dat. 

1.  Conțin vocale în hiat toate cuvintele din seria:                                                   2 puncte 

a) intermediul, cărții; 

b) ilustrațiile, prietenul; 

c) nouă, vizuală; 

d) bâzâit, ciudat. 

 Litera corespunzătoare răspunsului corect este 

2. Cuvântul subliniat în enunțul Petru și Paula se mândresc cu mulțimea de păpuși pe 

care le au. este:                                                                                                        2 puncte 

a) adjectiv pronominal relativ; 

b) pronume nehotărât; 

c) pronume interogativ; 

d) pronume relativ. 

 Litera corespunzătoare răspunsului corect este 

3. Modul verbului subliniat în secvența  le prilejuiește celor trei copii șansa de a se 

prezenta este:                                                                                                           2 puncte 

a) indicativ; 

b) supin; 

c) infinitiv; 

d) conjunctiv. 

 Litera corespunzătoare răspunsului corect este 

4.  Completează spațiile libere din răspunsul lui Mihai, cu forma corectă a cuvintelor 

scrise între paranteze.                                                                          4 puncte 
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Salut,  Andrei!  

M-a bucurat nespus mesajul tău. Răspund provocării. Și eu voi citi această carte. Cred că 

le- _____________________________ (a captiva, condițional-optativ, prezent) atenția și 

colegilor _____________________ (nostru) să descopere colecția de jucării ale 

_____________________ (acesta)  și mașinile __________________ (care) performanță 

m-a cucerit. 

          Mihai 

5.  Rescrie  propoziția  următoare,  astfel  încât  atributul  nouă să  fie  exprimat  printr-un 

adjectiv la gradul superlativ relativ de superioritate: „să îți prezint o nouă provocare literară 

și vizuală”.                                                                                                                 4 puncte 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

6.  Formulează două instrucțiuni de folosire a unei jucării/ a unui joc, utilizând verbe la 

modul imperativ.                                                                                                        4 puncte 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

7.  Textul de mai jos, preluat din cartea citată, conține greșeli de punctuație și ortografie. 
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Oooo Acestea sunt toate ale tale se minunează Petre.  
Radu încuviințează.  
Am și un submarin. 266 



Corectează textul, adăugând semnele de punctuație și de ortografie corespunzătoare. 

                                                                                                                                   4 puncte 

 

 

 

 

 

 

8.  Redactează un text descriptiv, de 40 – 70 de cuvinte, în care să prezinți jocul preferat, 

așa cum ți-l imaginezi, utilizând minimum două adjective la grade de comparație diferite. 

                                                                                                                                   8 puncte                                                                               

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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 Oooo Acestea sunt toate ale tale se minunează Petre.  

 Radu încuviințează.  

 Am și un submarin. 

30 de puncte 

Se dă textul: 

Într-o zi, pe înserat, 

Ce să vezi ? Ne-am apucat, 

Doi părinţi şi doi copii, 

Din Cartea cu jucării, 

Să minţim, să povestim 

Ce-am ştiut şi ce nu ştim, 

Pentru alţi copii mai mici, 

Nici chiar mici de tot, dar nici 

Mari, ca de însurătoare. 

Şi făcurăm şi-o prinsoare, 

Cine poate scri mai iute 

Stihuri vreo câteva sute, 

Şi ne-am aşternut pe scris. 

Ochii ni s-au cam închis, 

Mâna ne-a cam amorţit 

Şi-a ieşit ce a ieşit. 

Am citit în adunare 

Ce scrisese fiecare, 

Şi din toate, vrea nu vrea, 

S-a ales povestea mea. 

Rămăşagul fu : “Se poate 

Scri şi pe nerăsuflate?” 

Vorba e c-am câştigat 

Şi,-n sfârşit, am răsuflat. 

Partea mea, într-adevăr, 

Am avut un sfert de măr, 

Împărţind un măr creţesc ; 

Nu cumva ca să jignesc 

Pe tovarăşii de coate, 

Mâncând sferturile toate. 

............................................. 
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⃰ stih- vers; 

⃰ rămășag- convenție, prinsoare, pariu, rămășeală. 

 

În timpul unei discuții la clasă referitoare la copilărie,  pe baza operei lui Tudor Arhezi, îți 

notezi următoarele cuvinte-cheie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrie o compunere, de minimum 150 de cuvinte, despre tărâmul copilăriei, 

valorificând atât textul lui Tudor Arghezi, cât și cunoștințele și experiențele tale. 

 În redactarea compunerii: 

 vei prezenta lumea descrisă în text;                                                                  4 puncte 

 vei selecta două secvențe din poezie care exprimă lumea copilăriei, 

explicând semnificațiile acestora;                                                                      6 puncte 

 vei interpreta o figură de stil pe care o consideri sugestivă pentru lumea copilăriei; 

                                                                                                                              6 puncte 
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E nevoie să-ţi explic : 

Eşti prea mare. Fă-te mic. 

Uită regula o dată 

Şi, cu cartea dezvăţată, 

Mergi niţel de-a buşile. 

Poţi închide uşile, 

De ţi-e teamă de ruşine 

Să te faci de râs ca mine. 

Fă-te la citit copil. 

Asta, Domnule Confrate, 

Dă alean şi sănătate. 

Eu, cum vezi, încet, încet, 

M-am făcut analfabet. 

 

(Tudor Arghezi, Prefață) 

• Joc 

• artă poetică 

• ludic 

• copilărie 

În timpul discuției, au fost formulate câteva idei prezente în 

text: 

• În poezia „Prefață”, de Tudor Arghezi, apare viziunea 

omului matur asupra jocului. 

• Tema acestei scrieri este arta poetică, privită printr-o 

perspectivă ludică. 

• Eul liric ne propune întoarcerea la copilărie. 

  

S-a formulat următoarea semnificație posibilă a textului: 

• Arghezi întelege dorința oamenilor de a păstra 

aparențele și concepția greșită a adulților despre joc, 

conform căreia persoanele trecute de vârsta copilăriei 

nu se joacă. Drept concluzie, se poate afirma că 

poezia „Prefață” este o „ars poetica”, de tip ludic. 

 



  vei corela o idee din textul dat cu o experiență din viața ta sau cu o idee dintr-o altă 

operă artistică.                                                                                                      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). 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are 

minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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........................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 



Test de evaluare predictivă – 1 
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

1.  a)  A                                                                                                                     6 puncte 

 b)  F 

2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei derivate pentru cuvintele date: șoricesc, răutăți, 

iertăciuni;  

                                                                                                          3 x 2 puncte = 6 puncte 

3.  explicarea folosirii ghilimelelor din secvența dată (exemplu de răspuns: ghilimelele au 

rolul de a marca vorbirea directă a personajului);  

                                                                                                                                   6 puncte 

   explicare superficială, ezitantă –  2 puncte 

4.  câte un punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice și a fiecărei funcții sintactice 

pentru cuvintele din coloana stângă (de neam – substantiv comun simplu, atribut 

substantival prepozițional, începu – verb predicativ personal, predicat verbal, la ei – 

pronume personal, complement prepozițional)  

6 x 1 punct = 6 puncte 

5. construirea unui enunț în care cuvântul indicat să aibă funcția sintactică de atribut 

adjectival (exemplu de răspuns: Am văzut doi șoricei fugind.) 

6 puncte 

  

 

1.  câte trei puncte pentru menționarea fiecărui personaj din text 

                                                                                                          2 x 3 puncte = 6 puncte 

     (șoarecele Raton și cotoiul chir Pisicovici)  

2.  formularea corectă a oricăror două idei principale sau secundare din textul dat  

(exemplu de răspuns: Șoarecele Raton crescut la pension se întâlnește într-o zi cu 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

A 

B 

(48 de puncte) 

(30 de puncte) 

(18 puncte) 
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•  Se punctează oricare alte formulări/ modalitați de rezolvare corectă a 

cerințelor. 

•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem! 

•  Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. 



chir Pisicovici, un cotoi cu renume între pisici. Pisicovici le întinde șoarecilor o capcană) 

                                                                                                          2 x 3 puncte = 6 puncte 

3.  explicarea corectă și nuanțată a moralei textului dat (de exemplu: morala, învățătura 

este că omul ipocrit este omul cu două fețe, duplicitar, iar în această categorie intră și chir 

Pisicovici)  

6 puncte 

  explicare superficială, ezitantă – 2 puncte 

 

 

 

 

–  câte 2 puncte pentru numirea oricărei trăsături a animalului preferat ales;     

                                                                                                          3 x 2 puncte = 6 puncte  

–  câte 3 puncte pentru folosirea figurilor de stil cerute;                 2 x 3 puncte = 6 puncte 

–  conținut ideatic adecvat cerinței;                                                                        12 puncte 

–  coerență și echlibru al compoziției;                                                                      4 puncte 

Redactarea întregii lucrări       –       14 puncte 

Punctajul se acordă astfel:    

 unitatea compoziţiei                                                                                         2 puncte 

 coerenţa textului                                                                                              2 puncte 

 registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului              2 puncte/  

•  adecvare parțială – 1 p. 

 ortografia                                                                                                        3  puncte/ 

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 punctuaţia                                                                                                        3 puncte/  

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 aşezarea corectă a textului în pagină                                                                1 punct 

 lizibilitatea                                                                                                           1 punct 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(28 de puncte) 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 
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Test de evaluare predictivă – 2 
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

1.  a)  A                                                                                            2 x 3 puncte = 6 puncte 

 b)  F 

2.  c;                                                                                                                          6 puncte 

3.  Textul prezintă un colț din natură, sesizăm prezența imaginilor artistice, a grupului 

nominal și a figurilor de stil.  

                                                                                                          2 x 3 puncte = 6 puncte 

4.  vechiul = adjectiv, atribut adjectival 

 să spună = verb predicativ, predicat verbal 

 lor = pronume personal, atribut pronominal genitival  

 3 x 2 puncte = 6 puncte 

5.  Mihai a mers la școală. – verb auxiliar 

 Cartea este a Mariei. – articol genitival 

 2 x 3 puncte = 6 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

A 

B 

(30 de puncte) 

1.  Modul de expunere predominant în text este descrierea                                   6 puncte 

2.  comparație – cozile ….ca un ghiveci de flori                             2 x 3 puncte = 6 puncte 

      epitet – cozile învoalte 

3.  Comentarea nuanțată a relației titlu –  text                                                        6 puncte 

  Comentarea superficială – 3 puncte. 

(18 puncte) 

(48 de puncte) 
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•  Se punctează oricare alte formulări/ modalitați de rezolvare corectă a 

cerințelor. 

•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem! 

•  Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. 



  Cele 28 puncte pentru conținut se acordă astfel:  

  câte 3 puncte pentru precizarea celor trei trăsături ale locului ales; 

                                                                                                    3 x 3 puncte = 9 puncte  

  câte 3 puncte pentru folosirea celor trei figuri de stil indicate; 

                                                                                                    3 x 3 puncte = 9 puncte 

  adecvarea conținutului la cerință;                                                                   6 puncte 

  adecvarea parţială – 2 p. 

 respectarea precizării privind numărul de cuvinte.                                         4 puncte 

Redactarea întregii lucrări       –      14 puncte 

Punctajul se acordă astfel:    

 unitatea compoziţiei                                                                                         2 puncte 

 coerenţa textului                                                                                               2 puncte 

 registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului              2 puncte/  

•  adecvare parțială – 1 p. 

 ortografia                                                                                                         3 puncte/ 

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 punctuaţia                                                                                                        3 puncte/  

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 aşezarea corectă a textului în pagină                                                               1 punct 

 lizibilitatea                                                                                                          1 punct 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(28 de puncte) 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 
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Test sumativ – Textul epic. Vocabularul 
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

1.  isprăvisem – finalizasem, terminasem; anevoios – încet; pesemne – probabil. 

                                                                                                                               3 x 2 puncte = 6 puncte 

2.  curaj – lașitate, frică, teamă; întotdeauna – niciodată; înfrânt – victorios. 

                                                                                                          3 x 2 puncte = 6 puncte 

3.   b); c); b). 

4.  dis-de-dimineață; Calea Moșilor, hol.                                        2 x 3 puncte = 6 puncte 

5.  Naratorul este subiectiv, la persoana I, prezența lui în text se remarcă prin verbele la 

persoana I am constatat, am zis și a pronumelor la persoana I mi, m-.  
                                                                                                                                   6 puncte 

6. Textul citat este ficțional deoarece întrunește toate caracteristicile acestui tip de text: 

autorul creează, pornind de la un fapt real, un univers imaginar paralel cu realitatea, textul 

are o formă lingvistică specială în care se manifestă limbajul artistic, acesta se adresează 

sensibilității cititorului. 

                                                                                                          2 x 3 puncte = 6 puncte 

7.  Într-o dimineață, naratorul decide să meargă la cumpărături. 

 Zăpada este multă și naratorul își curăță drumul.                     2 x 3 puncte = 6 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

1.  Locul preferat al urșilor polari este calota glacială din Oceanul Artic. 

Solul cu stepă polară apare în sudul ținutului arctic.             2 x 2 puncte =  4 puncte 

2.  înghețat, dezghețat, a îngheța, ghețar.                                    4 x 1 puncte = 4 puncte 

3.  La curtea domnească a venit un sol de pace. 

 Vara mea a luat nota mare la matematică.                         2 x 2 puncte =  4 puncte 

(36 de puncte) 

(24 de puncte) 
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•  Se punctează oricare alte formulări/ modalitați de rezolvare corectă a 

cerințelor. 

•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem! 

•  Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. 



4.  În Munții Bucegi predomină un relief glaciar. 

 Noul coleg are o atitudine glacială.                                  2 x 2 puncte = 4 puncte 

5.  zăpadă, nea, sanie, omăt, gheață.                                              4 x 1 punct = 4 puncte 

6.  compunere – semiîntuneric 

 derivare – înconjurător                                                               2 x 2 puncte = 4 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

  Cele 16 puncte pentru conținut se acordă astfel:  

  câte trei puncte pentru precizarea celor două trăsături ale textului epic; 

                                                                                                     2 x 3 puncte = 6 puncte  

  câte trei puncte pentru ilustrarea acestor trăsături cu exemple elocvente din textul 

citat;  

                                                                                                     2 x 3 puncte = 6 puncte 

  adecvarea conținutului la cerință;                                                                    2 puncte 

  adecvarea parţială – 1 p. 

 respectarea precizării privind numărul de cuvinte.                                          2 puncte 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 

  Punctajul se acordă astfel:    

 unitatea compoziţiei                                                                                         2 puncte 

 coerenţa textului                                                                                               2 puncte 

 registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului              2 puncte/  

•  adecvare parțială – 1 p. 

 ortografia                                                                                                         3 puncte/ 

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 punctuaţia                                                                                                        3 puncte/  

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 aşezarea corectă a textului în pagină                                                               1 punct 

 lizibilitatea                                                                                                          1 punct 

 

 

 

 

 

(16 de puncte) 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 
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Test sumativ – Genul dramatic. Verbul 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

1.  odaie – cameră, încăpere; obiceiul – rutina; gătește-te – îmbracă-te.    

3 x 2 puncte = 6 puncte 

2.  să văz – să văd; deschiz – deschid; țiu – țin.           3 x 2 puncte = 6 puncte 

3.  c); c); a).              3 x 2 puncte = 6 puncte 

4.  într-o dimineață; în mijlocul odăii                                               2 x 3 puncte = 6 puncte 

5.  Dialogul este un mod de expunere specific textului dramatic. Rolul dialogului e de a da 

dinamism şi de a caracteriza personajele în mod indirect. 

6 puncte 

6. Textul citat este dramatic deoarece întrunește următoarele caracteristici: modul de 

expunere predominant este dialogul (personajele intervin prin replici) autorul intervine în 

text prin intervenții scenice sau didascalii (au rolul de a orienta regizorul și actorii asupra 

interpretării scenice a operei și de a contribui la o bună înțelegere a textului de către 

cititori). 

2 x 3 puncte = 6 puncte 

 

 

  

1.  Termenul latin din care derivă cuvântul republica este res publica. 

      Țara europeană care este monarhie constituțională este Marea Britanie. 

                                                                                                          2 x 2 puncte = 4 puncte 

2.   a fi – verb copulativ.                                                                  2 x 2 puncte = 4 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(36 de puncte) 

(24 de puncte) 
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•  Se punctează oricare alte formulări/ modalitați de rezolvare corectă a 

cerințelor. 

•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem! 

•  Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. 



3.  însemnând – gerunziu; au folosit – mod indicativ, timp perfect compus; nu trebuie – 

mod indicativ, timp prezent; pierduseră – mod indicativ, timp mai-mult-ca-perfect. 

                                                                                                            4 x 1 punct = 4 puncte 

4.  erau republici, locuiau, aveau – predicate; erau republici – predicat nominal 

                                                                                                            4 x 1 punct = 4 puncte 

5.  aveau – verb predicativ.               4 puncte 

6.  Aș dori să urmez Liceul de Arte – verb auxiliar.                        2 x 2 puncte = 4 puncte 

 

 

 

Cele 16 puncte pentru conținut se acordă astfel: 

  câte trei puncte pentru precizarea celor două trăsături ale personajului;    6 puncte 

  câte trei puncte pentru ilustrarea acestor trăsături cu exemple elocvente din textul 

citat; 

                                                                                                                            6 puncte 

  adecvarea conținutului la cerință                                                                 2 puncte/ 

  adecvarea parțială – 1 p.;                                                                                       

  respectarea precizării privind numărul de cuvinte.                                       2 puncte 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 

  Punctajul se acordă astfel:    

 unitatea compoziţiei                                                                                         2 puncte 

 coerenţa textului                                                                                               2 puncte 

 registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului              2 puncte/  

•  adecvare parțială – 1 p. 

 ortografia                                                                                                         3 puncte/ 

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 punctuaţia                                                                                                        3 puncte/  

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 aşezarea corectă a textului în pagină                                                                1 punct 

 lizibilitatea                                                                                                           1 punct 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(16 de puncte) 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 
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Test sumativ – Textul liric. Substantivul. Adjectivul 
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

1.  Indicarea corectă a sinonimelor termenilor scriși îngroșat în textul dat 

                                                                                                                               2 x 3 puncte = 6 puncte 

De exemplu: tăcerea = liniștea, calmul, amuțirea etc.;         

                     desfăcute = desfășurate, întinse, răsfirate etc. 

2. Extragerea din text a trei termeni din câmpul semantic al gâzelor și a trei termeni din 

câmpul semantic al elementelor vegetale 

                                                                                                            6 x 1 punct = 6 puncte 

De exemplu: Câmpul semantic al: 

 gâzelor: albine, furnici, fluture;         

 al elementelor vegetale: plop, spin, nalbă etc 

3.  Precizarea modului de expunere utilizat în text                                                  6 puncte 

De exemplu: Modul de expunere utilizat în text este descrierea. 

4.  Menționarea corectă a aspectelor  precizate, referitoare la poezie 

                                                                                                          3 x 2 puncte = 6 puncte 

De exemplu: 

  Autorul a recurs la următoarele tipuri de strofe: distihul și catrenul. 

  Rima celei de-a treia strofe este îmbrățișată. 

  Măsura versului Din zboru-i frânt şi plutitor se lasă, este de 11 silabe. 

5.  Transcrierea din textul suport a două figuri de stil diferite, cu precizarea felului lor 

                                                                                                      4 x 1,5 puncte = 6 puncte 

De exemplu:  

 Personificare: Visează plopul; etc 

 Comparație: Un melc îşi taie drumul ... / De-a dreptul, ca un tanc de gelatină. etc 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

•  Se punctează oricare alte formulări/ modalitați de rezolvare corectă a 

cerințelor. 

•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem! 

•  Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. 

(36 de puncte) 
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6.  Explicarea, în 60 – 80 de cuvinte, a semnificației secvenței: Cum doarme-n pragul  

clipei care vine,/ Cu aripile desfăcute-n viitor                                                           6 puncte 

Punctajul se acordă astfel: 

 explicarea adecvată a semnificației secvenței în limita de cuvinte indicată              6 p. 

 explicarea parțial adecvată a semnificației secvenței în limita de cuvinte indicată   3 p. 

 încercare de explicare a semnificației secvenței                                                       1 p.  

 

 

 

1.  Formularea celor două enunțuri în care să fie precizate aspectele indicate 

                                                                                                          2 x 2 puncte = 4 puncte 

De exemplu: 

 Categoria de arbori din care face parte plopul este cea a foioaselor.         

 Lemnul de plop este utilizat în confecționarea pantofilor de lemn și pentru 

fabricarea hârtiei. 

2.  Precizeazarea corectă a sursei de unde a fost preluat fragmentul                    4 puncte 

De exemplu: Textul a fost preluat de pe site-ul https://ro.wikipedia.org/wiki/Plop. 

3.  Identificarea corectă a cuvintelor                                                 4 x 1 punct = 4 puncte 

De exemplu: 

 un substantiv propriu format prin compunere prin abreviere: SUA; 

 un substantiv propriu format prin compunere prin subordonare: Delta Dunării etc; 

 un adjectiv provenit din verb la participiu: rezultate etc; 

 un adjectiv fără grad de comparație: genetice etc 

4.  Notarea formei corecte a adjectivului luminoase la superlativ absolut de inferioritate 

                                                                                                                                   4 puncte 

foarte puțin luminoase; 

5.  Menționarea valorii morfologice și a funcției sintactice pentru termenii subliniați în 

textul suport                                                                                        4 x 1 punct = 4 puncte 

 

 

 

 

 

 

6.  Alcătuirea a patru enunțuri în care să fie utilizate corect părțile de vorbire indicate 

                                                                                                            4 x 1 punct = 4 puncte 

De exemplu: 

 substantiv comun în cazul dativ: Plopului îi cad frunzele toamna.  

 locuțiune substantivală având funcția sintactică de circumstanțial de mod: 

      A înaintat prin pădurea de plopi cu băgare de seamă. 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(24 de puncte) 

Termen Valoare morfologică Funcție sintactică 

argintiu adjectiv propriu-zis atribut adjectival 

a plopului substantiv comun atribut substantival genitival 
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Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

  Redactarea compunerii, de 150 – 200 de cuvinte, în care să se relateze o întâmplare 

petrecută într-o pădure de plopi, în timpul unei zile luminoase de vară 

                                                                                                                                 16 puncte   

Punctajul se acordă astfel: 

 relatarea unei întâmplări cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor   

                                                                                                                      4 puncte/ 

•  cu respectarea parțială a succesiunii logice – 2 p. 

•  fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 1 p. 

 precizarea timpului şi a spaţiului întâmplării                          2 x 2 puncte = 4 puncte 

 utilizarea secvențelor descriptive și de dialog                        2 x 2 puncte = 4 puncte 

 adecvarea  conținutului la cerinţă                                                                   2 puncte/  

•  adecvarea parțială – 1 p. 

 încadrarea în limita de cuvinte stabilită                                                           2 puncte 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 

Punctajul se acordă astfel:    

 unitatea compoziţiei                                                                                         2 puncte 

 coerenţa textului                                                                                               2 puncte 

 registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului              2 puncte/  

•  adecvare parțială – 1 p. 

 ortografia                                                                                                         3 puncte/ 

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 punctuaţia                                                                                                        3 puncte/  

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 aşezarea corectă a textului în pagină                                                               1 punct 

 lizibilitatea                                                                                                          1 punct 

 Punctaj din oficiu................................................................................................ 10 puncte 

Total punctaj lucrare.................................................................................... 100 de puncte 

(16 de puncte) 

 adjectiv invariabil în cazul genitiv: Nasturii rochiei mov au căzut. 

 locuțiune adjectivală cu funcția sintactică de nume predicativ: Ana e tobă de 

carte. 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 
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Test sumativ – Pronumele și adjectivul pronominal 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

1. disperat – insistent, intens, deznădăjduit; soarta – menirea, destinul; definitiv –

permanent, absolut, categoric, irevocabil.    

3 x 2 puncte = 6 puncte 

2.  Rolul virgulei e de a izola substantivul în cazul vocativ „iubito” de restul contextului, 

arătând adresarea directă. 

                                                                                                            6 puncte 

3.  c); b); b).              3 x 2 puncte = 6 puncte 

4.  Structura Ce frumoasă eşti accentuează, printr-un limbaj artistic, frumusețea ființei 

iubite. Superlativul absolut sporește expresivitatea textului conturând o imagine vizuală de 

o mare forță sugestivă.                                                                                        

                                                                                                                                   6 puncte 

5.  Titlul, un element paratextual, este o cheie de descifrare a mesajului textului prin care 

lectorul pătrunde în universul de semnificaţii al operei, modelând indirect aşteptările 

estetice ale acestuia. El anticipează în textul de faţă, tema, motivele centrale şi starea 

sufletească de admirație față de ființa iubită a eului liric, fiind o fereastră deschisă către 

mesajul acesteia, reprezentând pentru cititor un prag stilistic sugestiv. etc. 

6 puncte 

6. Textul citat este liric deoarece întrunește următoarele caracteristici: modul de expunere 

predominant este descrierea subiectivă și monologul liric, iar autorul își exprimă viziunea 

asupra lumii în mod direct prin intermediul eului liric. 

2 x 3 puncte = 6 puncte 

  
 

1.  Data când a plecat dintre noi Adrian Păunescu este 5 noiembrie. 

      Scriitorul care l-a descris memorabil pe fenomenul Păunescu este Eugen Barbu. 

                                                                                              2 x 2 puncte = 4 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(36 de puncte) 

(24 de puncte) 
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•  Se punctează oricare alte formulări/ modalitați de rezolvare corectă a 

cerințelor. 

•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem! 

•  Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. 



2.  a) F; b) F; c) F; d) A.                                                                     4 x 1 punct = 4 puncte 

3.  nimeni – pronume negativ, funcția sintactică de subiect; 

 îl – pronume personal, funcția sintactică de complement direct. 

                                                                                                            4 x 1 punct = 4 puncte 

4.  său – caz acuzativ, funcția sintactică de atribut adjectival; 

 lor – caz genitiv, funcția sintactică de atribut pronominal genitival; 

                                                                                                            4 x 1 punct = 4 puncte 

5.  lui Adrian Păunescu – articol hotărât proclitic; 

      Lui i-a dat un pix. – pronume personal; 

      nimeni – pronume negativ; 

      După faptele lui nu este un nimeni. – substantiv comun           4 x 1 punct = 4 puncte 

6.  a. pronume posesiv, caz acuzativ, complement prepozițional; ex. Vorbeau despre ai 

tăi. 

      b. pronume nehotărât, caz genitiv, atribut pronominal genitival; ex. Caietul fiecăruia a 

fost verificat.  

      c. adjectiv pronominal demonstrativ, caz dativ, atribut adjectival; ex. Acestui băiat i-a 

dat zece. 

      d. pronume negativ, caz nominativ, subiect. ex. Nimeni nu a venit la noi. 

                                                                                                            4 x 1 punct = 4 puncte 

 

           

  Cele 16 puncte pentru conținut se acordă astfel: 

  câte trei puncte pentru precizarea celor două trăsături ale personajului;    6 puncte 

  câte trei puncte pentru ilustrarea acestor trăsături cu exemple elocvente din textul 

citat;  

                                                                                                                            6 puncte 

  adecvarea conținutului la cerință                                                                  2 puncte 

   adecvarea parțială – 1 p. 

  respectarea precizării privind numărul de cuvinte.                                       2 puncte 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 

Punctajul se acordă astfel:   

  unitatea compoziției                                                                                       2 puncte 

  coerența textului                                                                                            2 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(16 de puncte) 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 
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  registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului             2 puncte  

  adecvare parțială – 1 p.   

  ortografia                                                                                                      3 puncte/ 

 (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

  punctuația                                                                                                     3 puncte/ 

 (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

  așezarea corectă a textului în pagină                                                             1 punct 

  lizibilitatea                                                                                                        1 punct 
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Test sumativ – Părți de vorbire 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

1.  calitate = aptitudine, însușire / defect, neajuns 

     mila = compasiunea / cruzime, neîndurare 

     visător = gânditor, meditativ / rațional, realist                           3 x 2 puncte = 6 puncte 

2.  peștești – format prin derivare, pește + suf. –ești 

      Vulturul-de-mare – format prin subordonare, hipotaxa         2 x 3 puncte = 6 puncte 

3.  a); a); c).            3 x 2 puncte = 6 puncte 

4.  mai, înotătoarele – diftong 

      prăpastia – hiat                                                                         2 x 3 puncte = 6 puncte 

5. Secvență narativă: Într-o bună zi, își luă inima în dinți, tot avântul și… țâșni, tăie 

straturile de apă până la suprafață, înaintă destul de mult pe cărarea lichidă șerpuindu-și 

coada cea puternică. 

Secvență descriptivă: care arăta ca un scorpion tăvălit prin susan și cu aripi 

transparente, ca niște jumătăți de meduză întinse peste niște picioare ca de păianjen. 

Sau la Peștele-înger, atât de frumos, mai ales cel de culoare albastră. 

    2 x 3 puncte = 6 puncte 

6.  Fragmentul citat prezintă evadarea peștelui - pasăre dintr-un spațiu strâmt în care nu 

era integrat, se simțea respins și disprețuit, într-un loc potrivit unde nu este singur, ci este 

acceptat. Sentimentul de apartenență este foarte important pentru fiecare făptură, dând  

liniște și stabilitate. 

6 puncte 

  

 

1.  Peștele care a dat naștere tuturor vertebratelor este peștele cu plămâni. 

  Motivul pentru care papagalii uită lucruri deja învățate este singurătatea. 

                                                                                             2 x 2 puncte = 4 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(36 de puncte) 

(24 de puncte) 
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•  Se punctează oricare alte formulări/ modalitați de rezolvare corectă a 

cerințelor. 

•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem! 

•  Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. 



2.  de, pentru – prepoziții; 

 și – conjuncție.                                                                             2 x 2 punct = 4 puncte 

3.  ci – conjuncție coordonatoare;  

 învăţate – adjectiv provenit din verb la participiu;  

 deveni – verb copulativ;  

 vă – pronume reflexiv                                                                   4 x 1 punct = 4 puncte 

4.  aceasta – atribut adjectival, adjectiv pronominal demonstrativ   

                                                            2 x 2 puncte = 4 puncte 

5.  15 – numeral cardinal; 

 primele  – numeral ordinal;.                                                       2 x 2 puncte = 4 puncte 

6.  acum, probabil – adverbe;  

 în curând – locuțiune adverbială                                   2 x 2 puncte = 4 puncte 

 

 

 

  Cele 16 puncte pentru conținut se acordă astfel: 

  șase puncte pentru folosirea descrierii ca mod predominant de expunere; 

                                                                                                                           6 puncte 

  câte trei puncte pentru ilustrarea a cel puțin două emoții, trăiri;                  6 puncte 

  adecvarea conținutului la cerință                                                                 2 puncte 

   adecvarea parțială – 1 p. 

  respectarea precizării privind numărul de cuvinte.                                      2 puncte 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 

Punctajul se acordă astfel:    

 unitatea compoziţiei                                                                                         2 puncte 

 coerenţa textului                                                                                               2 puncte 

 registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului              2 puncte/  

•  adecvare parțială – 1 p. 

 ortografia                                                                                                         3 puncte/ 

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 punctuaţia                                                                                                        3 puncte/  

• (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

 aşezarea corectă a textului în pagină                                                               1 punct 

 lizibilitatea                                                                                                        1 punct 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(16 de puncte) 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 
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Model de teză la limba și literatura română pe semestrul I 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

1.  c)                                                                                                                          5 puncte 

2.  Formularea corectă, în enunț a oricăror două idei principale/secundare, de exemplu: 

Bunicul stă gânditor pe prispă./ Copiii se joacă cu bunicul.  

                                                                                                     2 x 2.5  puncte = 5 puncte 

3. Precizarea corectă a tipului de narator (narator obiectiv) 3 puncte, ilustrarea prin 

exemple (verbe și pronume la persoana a III-a se scutura, zise, lui, le etc.) 2 puncte 

 3 + 2 = 5 puncte 

4.  Menționarea celor două trăsături ale bunicului, de exemplu: blând, iubitor 1.5 + 1.5 = 3 

puncte; precizarea oricărui  mijloc de caracterizare (în mod direct de către narator sau în 

mod indirect din fapte, limbaj, relații cu alte personaje) 2 puncte; 

3 + 2 = 5 puncte 

5.  Explicarea nuanțată a semnificației enunțului 4 puncte/ explicare ezitantă 2 puncte/ 

încercare de explicare 1 punct. Încadrarea în numărul indicat de cuvinte 1 punct;  

4 + 1 = 5 puncte 

  
 

 

1.  –  diminutiv: cocoșei / fetiță, 2.5 puncte 

       –  cuvânt compus: tata - moșu, 2.5 puncte                           2 x 2.5 puncte = 5 puncte 

2.  Construirea corectă a enunțului, de exemplu: Vânătorul își ochi prada.            5 puncte 

3.  Precizarea rolului virgulelor, prima virgulă izolează un substantive în vocativ de restul 

enuțului, 2.5 puncte; a doua virgulă izolează intervenția naratorului în dialog, 2.5 puncte;  

2 x 2.5 puncte = 5 puncte 

4.  Notarea corectă a celor cinci cuvinte din familia lexicală a cuvântului copil, de  

exemplu: copilaș, copilandru, copilărie, a copilări, copilăresc etc. 

                                                                                                      5 x 1 punct = 5 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

•  Se punctează oricare alte formulări/modalitați de rezolvare corectă a 

cerințelor. 

•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit 

în barem! 

•  Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. 

(35 de puncte) 

(25 de puncte) 
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5.  Transcrierea corectă a celor două propoziții:  

  Pletele lui albe și crețe parcă sunt niște ciorchini de flori albe. – 1 punct 

  Sprincenele, mustățile, barba... peste toate au nins anii mulți și grei. – 1 punct;  

  precizarea felului propoziților (propoziții principale) – 1 + 1 = 2 puncte;  

  și – conjuncție coordonatoare copulativă – 1 punct;       

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 puncte 

6.  Transcrierea oricărei structuri în care apare un verb copulativ, de exemplu: sunt niște 

ciorchini, 2 puncte; analizarea corectă a predicatului nominal, 3 puncte/ analizarea parțial 

corectă 1.5 puncte;  

                                                                                                                      2 + 3 = 5 puncte  

7.  b)                                       5 puncte 

 

 

  Cele 16 puncte pentru conținut se acordă astfel: 

  numirea corectă a celor două mijloace de caracterizare (caracterizarea directă și 

caracterizarea indirectă)                                                           2 x 2 puncte = 4 puncte 

  ilustrarea celor două trăsături cu exemple adecvate din text, 

                                                                                                  2 x 4 puncte = 8 puncte 

  încercarea de ilustrare – 2 x 2 = 4 p. 

  adecvarea conținutului la cerință                                                                 2 puncte/  

  conținut parțial adecvat – 1 p. 

  respectarea precizării numărului de cuvinte.                                                2 puncte 

 

Punctajul se acordă astfel:   

  unitatea compoziției                                                                                       2 puncte 

  coerența textului                                                                                            2 puncte 

registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului               2 puncte  

  adecvare parțială – 1 p.   

  ortografia                                                                                                      3 puncte/ 

 (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

  punctuația                                                                                                     3 puncte/ 

 (0 erori: 3 p.,1 – 2 erori: 2 p., 3 – 4 erori: 1 p., 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

  așezarea corectă a textului în pagină                                                             1 punct 

  lizibilitatea                                                                                                        1 punct 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(16 de puncte) 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 
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Model de teză la limba și literatura română pe semestrul II 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

1.  Încercuirea  literei corespunzătoare răspunsului corect pentru enunțurile date 

                                                                                                      2 x 2,5 puncte = 5 puncte 

1.1 – b) dramatic;  

1.2 – d) dialogul. 

2.  Extragerea corectă din fragmentul dat a unui indice spațial și a unuia temporal 

                                                                                                      2 x 2.5 puncte = 5 puncte 

De exemplu:  

 indice spațial: pe terasă etc;  

 indice temporal: sfârșitul lunii august etc 

3.  Prezentarea rolului indicațiilor scenice din textul dat                                          5 puncte 

Punctajul se acordă astfel: 

 prezentare adecvată, cu exemple potrivite din textul dat /5 p. 

 prezentare superficială /3 p.  

 încercare de prezentare /1 p. 

4.  Formularea corectă a unui enunț în care să se precizeze una din temele de discuție 

dintre Ștefan și Corina 

1 x 5 puncte = 5 puncte 

5.  Explicarea, în 40 – 60 de cuvinte, a semnificației pasajului indicat                   5 puncte 

 Punctajul se acordă astfel: 

 explicare nuanțată, adecvată, cu încadrare în limita de cuvinte indicată /5 p. 

 explicare parțial adecvată, cu încadrare în limita de cuvinte /3 p. 

 încercare de explicare a semnificației /1 p. 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

•  Se punctează oricare alte formulări/modalitați de rezolvare corectă a 

cerințelor. 

•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem! 

•  Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10. 

(25 de puncte) 
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1.  Notarea corectă a valorii morfologice                                     2 x 2,5 puncte = 5 puncte 

și = conjuncție coordonatoare;        hm! = interjecție propriu-zisă; 

2.  Indicarea corectă a cazului pronumelor                                 2 x 2,5 puncte = 5 puncte 

tu = cazul nominativ;      mă = cazul acuzativ; 

3.  Extragerea corectă din textul dat a părților de vorbire precizate 

                                                                                                      2 x 2,5 puncte = 5 puncte 

De exemplu:   

  adjectiv pronominal posesiv =  meu etc.;  

  numeral ordinal = primul etc. 

4.  Formularea corectă a enunțurilor respectându-se criteriile precizate 

                                                                                                      2 x 2,5 puncte = 5 puncte  

    De exemplu:                                       

 termenul care să fie adjectiv interogativ: Care rochie îți place? 

 cuvântul acesta să îndeplinească funcția sintactică de atribut adjectival în cazul 

dativ: Acestui palton îi lipsește o pată de culoare. 

5.  Precizarea prin încercuire a răspunsului corect                     2 x 2,5 puncte = 5 puncte  

5.1 – F;         5.2 – F. 

6.  Alegerea variantei corecte de răspuns pentru fiecare situație  

                                                                                                      2 x 2,5 puncte = 5 puncte 

6.1 – b) verb auxiliar;   6.2 – c) circumstanțial de timp. 

7.  Alcătuirea unei fraze formate din două propoziții aflate în raport de coordonare 

 copulativă                                                                                              2 x 2,5 p. = 5 puncte 

 alcătuirea unei fraze din două propoziții  2, 5 p. 

 realizarea raportului de coordonare copulativă 2, 5 p. 

 

         

 

  Redactarea unei compuneri, de 150 – 200 de cuvinte, în care să se descrie un peisaj 

de început de toamnă                                                                                           16 puncte 

Punctajul se acordă astfel:     

prezentarea nuanțată a caracteristicilor peisajului prin acumularea de detalii 

semnificative, printr-un limbaj expresiv (figuri de stil și imagini artistice) 8 p./  

  prezentare într-un limbaj comun, tern cu puține elemente ale limbajului artistic 6 p./  

  încercare de prezentare a caracteristicilor și/ sau fără apelul la figuri de stil și 

imagini artistice 3 p. 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

(35 de puncte) 

(16 de puncte) 
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 exprimarea adecvată a impresiilor, în raport cu tabloul descris 4 p./ exprimare 

parțial adecvată 2 p./ încercare de exprimare a impresiilor 1 p. 

 respectarea structurii specifice tipului de text și a cerinței formulate în totalitate 2 

p./ parțial 1 p.                                                                                           

 respectarea limitei de cuvinte indicate 2 p. 

Redactarea întregii lucrări      –      14 puncte 

Punctajul se acordă astfel:    

 unitatea compoziţiei                                                                                         2 puncte 

 coerenţa textului                                                                                               2 puncte 

 registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului              2 puncte/  

•  adecvare parțială – 1 p. 

 ortografia                                                                                                         3 puncte/ 

•  (0 erori – 3 p.; 1 - 2 erori – 2 p.; 3 - 4 erori – 1 p.; 5 sau mai multe erori – 0 p.) 

 punctuaţia                                                                                                        3 puncte/  

•  (0 erori – 3 p.; 1 - 2 erori – 2 p.; 3 - 4 erori – 1 p.; 5 sau mai multe erori – 0 p.) 

 aşezarea corectă a textului în pagină                                                                1 punct 

 lizibilitatea                                                                                                           1 punct 

 Punctaj din oficiu................................................................................................ 10 puncte 

Total punctaj lucrare.................................................................................... 100 de puncte 
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Model de simulare pentru Evaluarea Naţională 
pentru elevii clasei a VII-a 

Anul şcolar 2020 – 2021 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

1. transcrierea din articolul de dicționar a sensului din text al cuvântului negură 

(5 (Fig; Cantitate mare, imensă de ființe sau de lucruri)                                          2 puncte 

2.  c                                                                                                                           2 puncte 

3.  b                                                                                                                           2 puncte 

4.  – menționarea temei textului (de exemplu: jocul)                                               2 puncte 

     – justificarea opțiunii cu oricare două informații din text (de exemplu: 

prezentarea jocului unor oameni celebri; importanța jocului în viața omului etc.)  

                                                                                                            2 x 1 punct = 2 puncte 

5.  câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăreia dintre afirmații 

                                                                                                            6 x 1 punct = 6 puncte 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

•  Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 
•  Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se calculează prin împărțirea la 

10 a punctajului total acordat pentru lucrare. 
•  În cazul itemilor obiectivi, alegerea de către elev a două variante de răspuns duce la anularea rezolvării exercițiului 
respectiv. 

30 de puncte 

Enunț corect incorect 

a. În opinia lui Johan Huizinga, „jocul este 

mai vechi decât cultura.” 
x 

b. Jocurile nu cunosc un număr 

impresionant de clasificări. 
x 

c. După vârstă, jocurile sunt de copii și de 

adulți. 
x 

d. Jocul are trei funcții majore: de creație, 

mimetică și a imaginației. 
x 

e. Principalele trăsături ale jocului sunt 

evidențiate în studiul „Homo Ludens”. 
x 

f. Finalitatea jocului nu depinde, neapărat, 

de tipul jocului. 
x 
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Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

6. – explicarea relației dintre a doua ilustrație și textul dat (de exemplu: structura textului 

și a imaginii – enumerarea autorilor, lista jocurilor, prezența etapelor și a informațiilor 

explicite; elementele de conținut – temă, relația cu titlul, idei; asemănări, deosebiri dintre 

imagine și text – transmiterea aceluiași mesaj prin coduri diferite; imaginea esențializează 

informația, atrage atenția cititorului, impresionează receptorul prin culoare, grafică, 

facilitează obținerea de informații, completează enumerația din text; în imagine se 

regăsesc  nume de personalități, în text, se precizează opinia unor „scriitori” etc.; 

elemente de detaliu – simboluri, exemple de jocuri etc.)  

                                                                                                                                   4 puncte  

În evaluarea răspunsului se vor avea în vedere: 

 referirea la un element de structură – 1 punct; lipsa de referire la un element de 

structură sau informații generale despre structura, fără particularizare – 0 puncte 

 referirea la un aspect de conținut – 1 punct; absența raportării la conținutul textului 

sau al imaginii – 0 puncte 

 prezentarea unei asemănări sau a unei deosebiri dintre imagine și text – 1 punct; 

absența prezentării unei asemănări sau a unei deosebiri dintre imagine și text – 0 

puncte 

 precizarea a câte unui element de detaliu din text și din imagine – 1 punct; referire 

vagă la text și imagine, absența elementelor de detaliu – 0 puncte 

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau 

mai multe greșeli – 0 puncte)                                                                            1 punct 

–  încadrarea în numărul de cuvinte indicat                                                           1 punct 

7.  susținerea punctului de vedere ales, valorificând informațiile din text:              8 puncte 

– enunțarea punctului de vedere ales – 1 punct; absența punctului de vedere – 0 

puncte                                                                                                                      1 punct 

–  susținerea punctului de vedere:                                                                        2 puncte 

• dezvoltare clară, cu idei convingătoare și corelate cu punctul de vedere ales,   

demonstrând înțelegerea completă a textului – 2 puncte; 

•  abordare schematică, denotând înțelegerea secvențială a textului – 1 punct; 

•  elemente disparate de argumentare, denotând lipsa de înțelegere a textului – 0 

puncte 

–  valorificarea informației din textul dat în susținerea punctului de vedere         2 puncte 

• informația este relevantă pentru punctul de vedere ales și demonstrează 

înțelegerea detaliată a mesajului textului – 2 puncte; 

• enunțarea/citarea unui exemplu – 1 punct; 

• informația nu este relevantă pentru punctul de vedere ales/este vag enunțată, 

denotând înțelegerea incorectă a mesajului textului – 0 puncte 

–  respectarea normelor limbii literare (0 – 1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 1 

punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                                                             1 punct 

–  respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau 
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mai multe greșeli – 0 puncte)                                                                                  1 punct 

–  încadrarea în numărul de cuvinte indicat                                                            1 punct 

Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a VII-a 

3 

30 de puncte 

1.  b                                                                                                                           2 puncte 

2.  d                                                                                                                           2 puncte 

3.  c                                                                                                                           2 puncte 

4.  câte 1 punct pentru completarea cu fiecare formă corectă a cuvintelor scrise între 

paranteze (aș captiva, noștri, acestuia, a căror)  

                                                                                                            4 x 1 punct = 4 puncte 

5.  rescrierea propoziției, astfel încât atributul să fie exprimat printr-un adjectiv la gradul 

superlativ relativ de superioritate  (,,să îți prezint cea mai nouă provocare literară și 

vizuală”) 

                                                                                                                                   4 puncte 

6.  formularea unor instrucțiuni  pentru utilizarea unui joc sub forma unor propoziții 

imperative (de exemplu: Luați câte un zar! Aruncă-l pe tabla de joc! Analizează zarurile! 

etc) 

                                                                                                                                   4 puncte 

–  formularea instrucțiunilor, astfel încât să exprime intenția de comunicare indicată (de 

exemplu: utilizarea imperativului sau a conjunctivului cu valoare de imperativ) – 2 

puncte; 

–  construirea a două propoziții  – 2 puncte 

7.  câte 1 punct pentru completarea textului cu semnele de punctuație și de ortografie 

corespunzătoare:  

̶  Oooo! Acestea sunt toate ale tale? se minunează Petre. Radu încuviințează.  

̶  Am și un submarin. 

                                                                                                       4 x 1 punct = 4 puncte 

8. redactarea unui text descriptiv despre jocul preferat, utilizând minimum două adjective 

la grade de comparație diferite: 

                                                                                                                                   8 puncte 

– câte 1 punct pentru respectarea a trei convenții ale unui text descriptiv (predominanța 

grupului substantiv-determinant, enumerarea de trăsături/detalii, utilizarea timpurilor 

verbale corespunzătoare etc.); nerespectarea convențiilor, îmbinarea mai multor tipare 

textuale – 0 puncte 

                                                                                                         3 x 1 punct = 3 puncte 

– câte 1 punct pentru utilizarea corectă a două adjective la grade de comparație 

diferite; utilizarea greșită a adjectivului – 0 puncte 

                                                                                                  2 x 1 punct = 2 puncte 
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– respectarea normelor limbii literare (0 – 1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 1 

punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 

                                                                                                                                 1 punct 

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau 

mai multe greșeli – 0 puncte) 

                                                                                                                                 1 punct 

– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                                     1 punct 
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30 de puncte 

Conținut – 20 de puncte 

  prezentarea cu propriile cuvinte a lumii copilăriei descrise în text             4 puncte 

 –  dezvoltarea ideilor:                                                                                           2 puncte 

 dezvoltarea nuanțată a ideilor date, demonstrând înțelegerea textului – 2 puncte; 

o prezentarea schematică a ideilor date – 1 punct; 

 o  reluarea ideilor date sau redundanță – 0 puncte 

– corelarea ideilor date cu detalii din text:                                     2 puncte 

 corelarea ideilor cu detalii relevante pentru sensul global al textului – 2 puncte; 

 corelarea ideilor cu detalii, dar care se îndepărtează parțial de sensul global al 

textului –1 punct; 

 transcrierea versurilor, fără raportare la sensul global al textului – 0 puncte 

  câte 3 puncte pentru selectarea a două secvențe care susțin universul copilăriei, 

cu explicarea semnificațiilor acestora 

                                                                                                          2 x 3 puncte = 6 puncte 

–  câte 1 punct pentru selectarea oricăror două secvențe din text relevante pentru tema 

dată 

                                                                                                              2 x 1 punct = 2 puncte 

–  câte 2 puncte pentru explicarea semnificației fiecărei secvențe selectate: 

                                                                                                       2 x 2 puncte = 4 puncte 

 explicare nuanțată a semnificației unei secvențe, prin evidențierea specificului 

lumii descrise, a experiențelor și a stărilor maturului – 2 puncte; 

 explicare vagă, parțială a unei secvențe – 1 punct; 

 o prezentare irelevantă a semnificației secvenței – 0 puncte 

  interpretarea unei figuri de stil sugestive pentru universul copilăriei        6 puncte 

–  numirea unei figuri de stil selectate corect din text – 1 punct 

–  interpretarea figurii de stil selectate: 

  interpretare adecvată și nuanțată, care să conțină: 

 sensurile multiple ale figurii – 2 puncte, prezentarea unui sens al figurii – 1 

punct, parafrazarea figurii de stil – 0 puncte; 

 emoția/sentimentul transmis și imaginea creată prin limbaj – 1 punct, 294 



lipsa de referire la emoție/sentiment sau la imaginea creată – 0 puncte; 

 prezentarea adecvată a modului subiectiv în care autorul prezintă lumea prin 

limbajul figurat – 2 puncte; prezentarea parțial adecvată a modului subiectiv în 

care autorul prezintă lumea prin limbajul figurat – 1 punct; reluarea simplistă a 

ideilor din text – 0 puncte 

 interpretare irelevantă, precizarea unor semnificații decontextualizate – 0 puncte 

  corelarea unei idei/unor sensuri din textul dat cu o experiență din viață sau cu 

o idee dintr-o altă operă artistică                                                                      4 puncte 

–  legătura dintre exemple:                                                                               2 puncte 

• exemplul se află în legătură directă cu ideea enunțată – 2 puncte; 

• exemplul dat are legătură tangențială, parțială cu ideea enunțată – 1 punct; 

• o exemplu irelevant, lipsă de corelare cu idei din alte opere artistice – 0 puncte 

–  compararea celor două idei, prin prezentarea unei asemănări sau a unei 

deosebiri:                                                                                     2 puncte 

• prezentare adecvată – 2 puncte; 

• prezentare parțial adecvată – 1 punct;  

• o prezentare irelevantă – 0 puncte 
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Organizarea ideilor și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte 

  organizarea ideilor în scris                                                                                2 puncte 

 text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente (introducere – 

cuprins – încheiere), în care construcția paragrafelor subliniază ideile; succesiune 

logică a ideilor – 2 puncte 

 text în care părțile componente pot fi recunoscute, dar nu există echilibru între ele; 

ideile sunt, în general, subliniate prin paragrafe; succesiune logică a ideilor – 1 

punct 

 plan vag de structurare a textului, în care părțile componente nu sunt marcate; 

trecerea de la o idee la alta nu este evidențiată – 0 punct 

  claritatea exprimării ideilor                                                                               2 puncte 

 exprimare clară a ideilor în enunțuri logice, corecte din punct de vedere semantic și 

morfosintactic, stil și vocabular adecvate conținutului compunerii, varietate a 

lexicului – 2 puncte 

 exprimare mai puțin clară a ideilor, în enunțuri corecte din punct de vedere semantic 

și morfosintactic, stil parțial adecvat, vocabular restrâns, monoton – 1 punct 

 exprimare ambiguă a ideilor, în enunțuri cu greșeli semantice și morfosintactice, 

vocabular restrâns,monoton, repetiții de cuvinte și inadecvare semantică – 0 puncte 
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Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 

de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

─  ortografia: 0 – 1 greșeli – 3 puncte; 2 greșeli – 2 puncte; 3 greșeli – 1 punct; 4 sau 

mai multe greșeli – 0 puncte 

                                                                                                                              3 puncte 

─  respectarea normelor de punctuație: 0 – 1 greșeli – 2 puncte; 2 greșeli – 1 punct; 3 

sau mai multe greșeli – 0 puncte                                                                         2 puncte 

─ lizibilitate – 1 punct; scris ilizibil – 0 puncte                                                       1 punct  

NOTĂ! Nu se vor puncta următoarele aspecte: truismele, utilizarea unor idei cu 

caracter general, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a citatelor și 

a referințelor irelevante scopului comunicării, utilizarea clișeelor lingvistice și 

ideatice 
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Redactare (criteriul formal) – 6 puncte 
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1. Alecsandri, Vasile, Sânziana și Pepelea, 2015, Editura Aldo Press; 

2. Adrian, Nicolae, Romonti, Claudia, Topan, (coord.), Ghid complet pentru Evaluarea 

Națională 2016. Limba și literatura română. Clasa a VIII-a. Repere teoretice. Analiza 

itemilor. Modele de teste. Suport practic. Fișe recapitulative. Rezolvări. Abordare 

modernă, Editura Delfin, București, 2015, pag.192-194; 

3. Alexandrescu, Grigore, Fabule, 2015, Editura Aramis; 

4. Anghel, Dimitrie, Poezii și proză, 2013, Editura Andreas; 

5. Băjenaru, Grigore, Bună dimineața, Băieți!, 2015, Editura Agora; 

6. Blandiana, Ana, Întâmplări din grădina mea, ed. Ion Creangă, București, 1986; 

7. Caragiale, Ion Luca, O făclie de Paște, 2004, Editura HERRA; 

8. Caragiale, Ion Luca, Conu Leonida față cu reacțiunea, 2011, Editura Scrisul 

Românesc; 

9. Caragiale, Ion Luca, Momente și schițe. Bacalaureat, 1996 Editura Prietenii Cărții, 

București; 

10. Călinescu, George, Enigma Otiliei, 2012, Editura Litera, București; 

11. Corcheș, Horia, Luceafărul în vol. Mică istorie a unui secol mare, 2018, Editura 

Arthur; 

12. Creangă, Ion, Povești. Amintiri din copilărie, 1997, Editura Prietenii Cărții, București; 

13. Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română. Manual 

pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2012, pag. 199-

200; 

14. ***Dicționar ortografic ortoepic și morfologic al limbii române 2, 2010, București, 

Editura Univers Enciclopedic; 

15. DEX, Dicționarul explicativ al limbii române, Academia Română – Institutul de 

lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Ediție revăzută și adăugită, Editura Univers 

Enciclopedic, București, 2016; 

16. Dimitrie, Anghel, În grădină, Editura Tineretului, 1966; 

17. Dindelegan Pană, Gabriela (coord.), Gramatica limbii române pentru gimnaziu, 

2019, București, Editura Univers Enciclopedic; 

18. Drumeș, Mihail, Elevul Dima dintr-a șaptea, 2019, București, Editura Art; 

19. Dumitriu, Amalia, Jianu, Mihaela, Mihăilă, Constanţa-Valentina, Gramatică. Clasa a 

VIII-a, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti, 2005, pag. 61; 

20. Eliade, Mircea, Romanul adolescentului miop, 1989, Editura Minerva; 

21. Eminescu, Mihai, Poezii, 2017, Editura Cartex; 
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22. Gârleanu, Emil, Din lumea celor care nu cuvântă, Filosoful, editura Herra, 2013. 

23. Gramatica de bază a limbii române, Academia Română – Institutul de lingvistică 

„Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic Gold, 

București, 2016; 

24. Gramatica limbii române pentru gimnaziu, coordonator Gabriela Pană Dindelegan, 

Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2019; 

25. Hoagea, Adriana, Labirintul textului. Nivel avansat. Auxiliar didactic pentru ora de 

lectură. Conform noului curriculum. Texte pentru lectură. Fișe de lucru pentru 

înțelegerea textului literar sau nonliterar. Exerciții de literatură și gramatică pentru 

consolidarea sau evaluarea cunoștințelor, Editura Juventus Press, Pitești, 2012, 

pag.90-97; 

26. Hoagea, Cristian, Limba și literatura română-auxiliar didactic pentru gimnaziu: teste 

inițiale, teste finale, aplicații pentru ora de lectură, aplicații pentru momentul 

ortografic, Editura Trend, Pitești, 2012, pag.108–109; 

27. Iancu, Marin, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura 

Corint, Bucureşti, 2008, pag.215–216; 

28. Ioniță, Florin, Caietul inteligent, Limba si literatura română – Clasa 7, Grupul 

Editorial Art, 2019; 

29. Ionescu, Eugen, Lecția, în vol. Teatru IV, 2017 ,Editura Humanitas;  

30. Isanos, Magda, Poezii, Editura Bravo, Iași, 1943; 

31. *** Gramatica Academiei, 2005, București, Editura Academiei Române; 

32. Macedonski, Alexandru, Versuri și proză, Editura Albatros, București,1976;  

33. Macklenfeld, K. J., Cartea Miracolelor, Editura Humanitas, 2020; 

34. Mihail, Sebastian, Jocul de-a vacanța, Editura Hoffman, 2017; 

35. Mușatescu, Tudor, Profesorul de franceză, 2012, Editura Cartex; 

36. Mușatescu, Tudor, Titanic vals, Editura Herra, 2009; 

37. Mușatescu, Vlad, Unchiul Andi- Detectivul și nepoții săi, 1984, București, Editura Ion 

Creangă; 

38. Negruzzi, Costache, Nuvele, 2008, Editura Carminis; 

39. Păunescu, Adrian, Cartea cărților de poezie, Editura Păunescu, București, 2011; 

40. Pârvulescu, Ioana, Inocenții, Editura Humanitas, București, 2016; 

41. Popa, Ion, Popa, Marinela, Limba română. Gramatică, Fonetică, Vocabular, 2008, 

București, Editura Niculescu; 

42. Popescu, Adina, O Istorie Secretă a Țării Vampirilor, 2019, București, Editura 

Arthur; 

43. Popescu, Ion, Limba română. Gramatică, 1997, București, Editura Didactică și 

Pedagogică; 

44. Popescu, Simona, Peștele–pasăre (cea mai scurtă poveste cu aripi și lacrimă 

pentru fetele – dar și băieții – care și-au dorit măcar o dată în viață să aibă aripi), în 

vol. Ce poți face cu două cuvinte, 2011, Editura Arthur; 
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45. Rosetti, Adina, Cronicile domnișoarei Poimâine, Vremea vrăjitoarei niciodată, 

Editura Arthur, București, 2019; 

46. Sadoveanu, Mihail, Hanu Ancuței, Editura Mihail Sadoveanu, 2013; 

47. Sociu, Dan, Cu mintea murată în povești în vol. Care-i faza cu cititul?, 2018, Editura 

Art; 

48. Sâmihăian, Florentina, Manual clasa a VII-a, 2019, București, Editura Art Klett; 

49. Sâmihaian Florentina, Dobra, Sofia, Limba si literatura română – Clasa 7 – Caietul 

elevului, Grupul Editorial Art, 2019; 

50. Slavici, Ioan, Gura satului și alte nuvele, Editura Hoffman, 2017; 

51. Stanca, Radu, Versuri, ediție îngrijită de Monica Lazăr, Editura Dacia, Cluj Napoca, 

1980; 

52. Șerban, Anca, Georgescu, Vasilica, Preda, Luminița, Limba română, Teste de 

morfosintaxă, Editura Niculescu, 2004; 

53. Ștefănescu Delavrancea, Barbu, Apus de soare, Editura Prietenii Cărții, București, 

1999; 

54. Teodoreanu, Ionel, La Medeleni, 2011, Editura Agora; 

55. Topârceanu, George, Poezii, Editura Minerva, 1971; 

56. Vieru, Grigore, Antologie de poezie românească, Editura Litera Internațional, 

București, 2004; 

57. Vistian, Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 2002. 
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