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ARGUMENT
Motto: „Totul este scriere. Totul este vorbire sau gândire scrisă. Totul este alfabet. […]
Adevărul este scris. El există şi este scris. El îşi aşteaptă cititorii.‖ (Nichita Stănescu)

Dragi elevi,
Acest caiet auxiliar vă este adresat atât vouă, în dorința de a vă oferi o nouă perspectivă
asupra comunicării și a exprimării creativităţii, cât şi profesorilor de limba şi literatura română, în
vederea susţinerii demersului didactic.
Indiferent de limba în care spuneţi mamă, venim în sprijinul vostru pentru a înțelege cât este
de important să știţi să vă exprimaţi în limba română, să vă îmbogăţiţi vocabularul, să cunoașteţi
regulile lingvistice pentru a nu întâmpina dificultăţi în formularea unor enunţuri corecte. Ca
vorbitori ai limbii române, trebuie să vă puteţi face înţeleşi, să daţi culoare şi sens cuvintelor
voastre, să vă faceţi ascultaţi şi apreciaţi când susţineţi o idee.
Vă oferim o resursă actuală de învăţare, în realizarea căreia a fost respectată noua
programă şcolară prevăzută pentru predarea limbii române ca limbă nematernă pentru minoritatea
maghiară. În activităţile propuse, am urmărit o prezentare integrată a conţinuturilor, având ca
ţintă dezvoltarea tuturor competenţelor menţionate în cadrul programei şcolare.
Temele aferente materiei clasei a VII-a, incluse în cele cinci unități ale acestui auxiliar, vă
vor ajuta să descoperiţi frumusețea și profunzimea limbii române. Astfel, Călători prin lume,
Arta spectacolului, Cuvinte și culoare, Cartea – tărâm al cunoașterii, Mituri, credințe și creații vă
provoacă să abordaţi texte literare şi nonliterare interesante, deschizându-vă calea spre
înţelegerea aspectelor cotidiene cu care vă confruntaţi. Prin intermediul fişelor dedicate
interculturalităţii veţi avea ocazia să călătoriţi pretutindeni, să cunoaşteţi tradiţiile şi obiceiurile
unor popoare sau să intraţi în contact cu alte civilizaţii, să înțelegeţi că modernul nu a uitat
nicicând tradiția.
Prezenta lucrare vă propune o diversitate de exerciţii cu grad diferit de dificultate,
oferindu-vă ocazia de a aprofunda şi de a dezvolta noţiunile însuşite la clasă. Cele două teste
iniţiale, testele sumative din cadrul fiecărei unităţi şi cele două modele de lucrări semestriale
respectă modelul itemilor de la Evaluarea Naţională.
Am dori să exersaţi cu interes şi cu plăcere cât mai multe dintre activităţile propuse, pentru
a vă îmbunătăţi comunicarea scrisă şi orală în limba română.
Mult succes!

Autoarele
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EVALUARE INIȚIALĂ I

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.

SUBIECTUL I

24 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Pergamentele1 au fost ulterior înlocuite cu codexuri, cărți legate, de forma cărților din ziua
de azi. Codexul a fost inventat în primele secole după Hristos sau chiar mai devreme. Se spune că
Iulius Cezar a inventat primul codex în timpul războaielor galice, legând pergamentele în stil
acordeon și folosea paginile ca puncte de referință.
Înainte de invenția și adoptarea tiparului, toate
cărțile erau copiate de mână, de aceea ele erau scumpe și
rare. În timpul Evului Mediu, doar bisericile, universitățile
și nobilii bogați își permiteau cărți, care erau deseori legate cu lanțuri pentru a preveni furtul lor.
Primele cărți foloseau pergament sau piele de vițel pentru pagini, dar ulterior s-au înlocuit cu
hârtie. Mai târziu în Evul Mediu, cărțile au început să fie produse cu tipărire cu blocuri, unde o
imagine în relief a unei întregi pagini era sculptată în lemn, putând fi adăugată cerneală,
reproducând mai multe copii ale acelei pagini. Totuși, crearea unei întregi cărți era un proces care
cerea mult efort, având nevoie de acele blocuri de tipar sculptate de mână pentru fiecare pagină.
Cea mai veche carte tipărită este „Diamantul Sutra‖, un text al „Perfecțiunii Înțelepciunii‖, găsită
în 1907 de arheologul Sir Marc Aurel Stein într-o peșteră lângă Dunhuang, în nord-vestul
Chinei [...], cu 587 ani înainte de Biblia lui Gutenberg.
Inventatorul chinez Pi Sheng a creat o presă mobilă din pământ ars aproximativ în anul
1046 [...]. Caracterele2 erau puse într-o tavă unde erau aliniate cu ceară caldă, apoi presa cu o
scândură până ajungeau toate la același nivel, iar când ceara se răcea folosea tava de litere pentru
a tipări pagini întregi.
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Carte)
Vocabular:

¹pergamente – piele (de oaie, de vițel etc.) prelucrată special pentru a se putea scrie pe ea;
²caractere – caracteristică a unui ansamblu de litere, cifre, accente și semne de tipar din aceeași
familie.
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.

1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B,
astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului de mai sus.
A
A. Primul codex a fost inventat de
B. Diamantul Sutra este
C. Primele cărți foloseau
D. Presă mobilă a fost creată de

6 puncte

B
1. Pi Sheng.
2. Johannes Gutenberg.
3. cea mai veche carte tipărită.
4. pergament sau piele de vițel pentru pagini.

5. Iulius Cezar.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect
1.
2.
3.
4.

2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te
pe informațiile din text.
6 puncte
Enunțul
În Evul Mediu dețineau cărți doar nobilii, universitățile și bisericile.
Biblia lui Gutenberg este cea mai veche carte din lume.
În anul 1046, un inventator chinez a creat o presă mobilă.

Adevărat

Fals

3. În vremurile trecute, mesajele erau transmise:
a) prin scrisori;
b) pe cale orală;
c) prin semne.

4 puncte
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

6 puncte

4. Construieşte un enunț în care să menţionezi forma pe care Iulius Cezar a dat-o primului
codex.
6 puncte
…………………………………………………………………………………………………
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SUBIECTUL al II-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Interviu cu o puștoaică, despre cum a ajuns să iubească cititul și cărțile

Diana, îți mai amintești cum ai început tu să citești? Ce te-a determinat pe tine să citești?
– Am început să citesc mai mult pe la sfârșitul clasei a II-a. Aveam
8 ani și jumătate… am citit atunci „Cum să-ți instruiești părinții‖,
mi-a plăcut tare mult, a fost o carte foarte amuzantă! Îmi amintesc
că, în vara aia, trebuia să merg la Ingrid (cea mai bună prietenă),
iar voi mi-ați spus că pot merge, doar dacă termin de citit
„Colț Alb‖. N-a fost frumos din partea voastră, m-ați șantajat!
Care este prima carte care ți-a rămas așa, în suflet? De ce?
– În clasa a IV-a aveam la școală un club de lectură, iar doamna
învățătoare ne-a arătat o carte care mi-a atras atenția. Este vorba
de „Numără stelele‖ scrisă de Lois Lowry. Vai, mi-au mai rămas
în suflet „Zbor frânt‖, dar și „Minunea‖, daaa, și „Darul lui
Ilustraţie:
Jonas‖… mami, și „Sub aceeași stea‖ de John Green, cu fetița
Cseke Sebastian, elev
bolnavă de cancer! Știi tu!
(https://mamapetoc.ro/interviu-cu-o-pustoaica-de-12-ani-despre-citit-si-despre-carti)

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Există diftongi în toate cuvintele din seria:
a) intuiești, foarte, trebuia ;

b) merg, prietenă, doar;

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

c) voastră, partea, atenţia.
.

6 puncte

2. Încercuieşte varianta corectă.

6 puncte

A. Sunt la moduri personale verbele din seria:
a) să citesc, plăcut, a fost;

b) trebuia, să merg, pot;

c) aveam, spus, merge.

b) modul imperativ;

c) modul conjunctiv.

B. Verbul aveam este la:
a) modul indicativ;

C. În enunțul Doamna învățătoare ne-a arătat o carte, cuvântul subliniat este:
a) pronume personal;

b) pronume reflexiv;
8
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3. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
6 puncte
În enunțul Am început să citesc mai mult pe la sfârșitul clasei a II-a:
Enunțul

Adevărat

Fals

Verbul am început este la modul indicativ.
Structura pe la este articol nehotărât.
Substantivul sfârșitul este articulat hotărât.
În enunţul dat există un numeral cardinal.

4. Rescrie secvența Interviu cu o puștoaică, punând-o la plural.

6 puncte

…………………………………………………………………………………………………

5. Adjectivul cea mai bună este la gradul de comparație:

6 puncte

a) pozitiv;
b) superlativ relativ de superioritate;
c) comparativ de superiorioritate.

SUBIECTUL al III-lea

36 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Numai poetul,
Lumea toată-i trecătoare.

Ca păsări ce zboară

Oamenii se trec și mor

Deasupra valurilor,

Ca și miile de unde,

Trece peste nemărginirea timpului:

Ce un suflet le pătrunde,

În ramurile gândului,

Treierând1 necontenit2

În sfintele lunci,

Sânul mării infinit.

Unde pasări ca el
Se-ntrec în cântări.
(Mihai Eminescu, Numai poetul…)

Vocabular:

¹treierând – a separa (prin batere, cu mașini speciale etc.) boabele, semințele de restul unei plante;
²necontenit – fără întrerupere, continuu, neîncetat.
9
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Numeşte tipul de rimă şi stabileşte măsura ultimelor 4 versuri ale primei strofe.

6 puncte

…………………………………………………………………………………………………

2. Prezintă, în 40-60 de cuvinte, relaţia dintre titlu şi textul citat.

6 puncte

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

3. Notează două figuri de stil diferite din textul dat şi numeşte-le.

6 puncte

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

4. Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să îți imaginezi o călătorie în lumea
cărții tale preferate.

18 puncte

În redactarea răspunsului tău, vei avea în vedere:
 să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
 să ai un conţinut adecvat cerinţei;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.
Pentru conținutul compunerii vei primi 12 puncte, iar pentru redactarea ei, 6 puncte.

10
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EVALUARE INIȚIALĂ II

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.

SUBIECTUL I

24 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Cu toate că este retras în Carpaţi, ursul își găsește în România cel mai prielnic adăpost din
Europa. De fapt se pare că România deține la ora actuală circa 5000 de exemplare, cel mai mare
efectiv european de urs brun, care este de circa 14000, în
afară de Rusia. După felul hranei sale, ursul este un
animal omnivor. […]
Mănâncă cu plăcere ciupercile, perele, merele
pădurețe, fără a mai vorbi de pagubele pe care le face în
livezile cu arbori fructiferi, spre marea spaimă a
localnicilor.
Coacăzele, murele, zmeura sunt pentru el un fel
de delicatesă, după cum consumă cu plăcere porumbul și
ovăzul în lapte. Să nu uităm cum fură din stupi de unde iese cu ochii umflați de înțepături, dar
mulțumit de dulceața mierii. […]
Un urs puternic poate atinge în lungime 2,50 metri, iar greutatea trece de 400 de
kilograme. […] Părul lui poate avea culoarea cafenie până la negru, mai bogat fiind cel de iarnă,
ce poate depăși 10 centimetri lungime. Vara părul este mai sărăcuț ca lungime și desime.
Dintre simțurile ursului, mirosul și auzul sunt cele mai dezvoltate. S-a dovedit că atunci
când are vântul din față, ursul poate simți mirosul omului de la aproximativ 400 de metri sau să
audă ruptura unei crengi, atunci când este liniște în pădure de la peste 100 de metri.
(https://www.toateanimalele.ro/ursi/ursul-brun-ursus-arctos/)
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B,
astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului de mai sus.
A
A. Ursul este
B. Mirosul și auzul sunt
C. În România există
D. În Europa trăiesc

6 puncte

B
1. aproximativ 5000 de urși.
2. un animal omnivor.
3. un animal erbivor.
4. cele mai dezvoltate simțuri ale ursului.
5. aproximativ 14000 de urși.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect

1.
2.
3.
4.

2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
6 puncte
Enunțul
Adevărat
Fals
Ursul este un bun alergător.
Ursul mănâncă doar mere, pere și ciuperci.
Un urs poate atinge lungimea de 2,50 metri.

3. Descrie, în 30-50 de cuvinte, animalul preferat. În redactarea răspunsului tău, vei
utiliza: două pronume personale, un numeral şi două adjective propriu-zise, pe care le vei
sublinia.

6 puncte

………………………………………………………………………………………………
4 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….……………

4. Cel mai prielnic mediu de viaţă din Europa pentru ursul brun se află în:
a) România;
b) Rusia;
c) Grecia.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

12
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SUBIECTUL al II-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Prima fabulă cunoscută este „Privighetoarea și eretele‖, pe care o povestește Hesiod, în
jurul secolului VIII î. Hr., în „Munci și zile‖. Este vorba de o biată privighetoare prinsă în ghearele
unui erete (sau șoim) care, în plus, îi face morală. Această fabulă are rolul de a ne face să medităm
asupra noțiunii de dreptate, cu ajutorul unui raționament antitetic în care personajul principal
exploatează excesiv poziția de forță. Fabula va lua amploare mai ales cu ajutorul lui Esop, care a
trăit în secolul VI î. Hr. și care e considerat „părintele fabulei‖. În perioada clasicilor, Socrate
însuși ar fi pus în versuri fabule de Esop, cât timp a fost închis înainte de a muri. Ar fi explicat
abordarea fabulelor astfel: „Poetul trebuie să ia ca material miturile.‖ [...]
Fabula era la modă în lumea greco-romană. În secolul IV, poetul roman Avianus ne lasă
patruzeci de fabule, din care majoritatea sunt adaptări din Fedru, dar multe nu sunt atestate în
nicio altă parte și sunt foarte bine construite.
(https://revista22.ro/cultura/ce-este-fabula)
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Antonimul cuvântului prima este:

6 puncte

a) întâia;
b) ultima;
c) secunda.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

2. Alcătuiește o propoziție în care verbul a închide să aibă alt sens decât cel din text.
6 puncte
……………………………………………………...…………………………………………

3. Cuvântul subliniat din structura Avianus ne lasă este:
a) pronume reflexiv;
b) articol hotărât;
c) pronume personal.

13
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4. Încercuieşte varianta corectă.

6 puncte

A. În enunțul Fabula va lua amploare., cuvântul subliniat este:
a) substantiv articulat nehotărât;

b) verb;

c) substantiv articulat hotărât.

B. Cuvântul subliniat din structura această fabulă este:
a) substantiv; b) pronume demonstrativ de apropiere; c) adjectiv pronominal demonstrativ.
C. Verbul ar fi pus este la conjugarea:
a) a II-a;

b) a III-a;

c) a IV-a.

5. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
6 puncte
În enunțul Poetul trebuie să ia ca material miturile:
Enunțul
Adevărat
Fals
Verbul să ia este la modul conjunctiv.
Există două cuvinte cu hiat.
Substantivul material este în cazul nominativ.
Cuvântul poetul este articulat nehotărât.

SUBIECTUL al II-lea

36 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
„Ce bine au să meargă trebile în pădure
Pe împăratul tigru când îl vom răsturna
Şi noi vom guverna,
Zicea unei vulpi ursul, c-oricine o să jure
Că nu s-a pomenit
Un timp mai fericit.‖
—„Şi-n ce o să stea oare
Binele acest mare?‖
Îl întrebă.
—„În toate,
Mai ales în dreptate:
Abuzul, tâlhăria avem să le stârpim,

Şi legea criminală s-o îmbunătăţim;
Căci pe vinovaţi tigrul întâi îi judeca
Ş-apoi îl sugruma.‖
—„Dar voi ce-o să le faceţi?‖
—„Noi o să-i sugrumăm
Ş-apoi să-i judecăm.‖
Cutare sau cutare,
Care se cred în stare
Lumea a guverna,
Dacă din întâmplare
Ar face încercare,
Tot astfel ar urma.
(Grigore Alexandrescu, Ursul și Vulpea)

14
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Formulează două idei principale sau secundare din textul dat.

6 puncte

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

2. Menționează două moduri de expunere utilizate în textul dat și transcrie câte o secvență
reprezentativă.
6 puncte
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, morala fabulei.

6 puncte

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

4. Scrie o compunere narativă, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinți o vizită la
grădina zoologică .

18 puncte

În redactarea răspunsului tău, vei avea în vedere:
 să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
 să formulezi un conţinut adecvat cerinţei;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.
Pentru conținutul compunerii vei primi 12 puncte, iar pentru redactarea ei, 6 puncte.

15
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UNITATEA I – Călători prin lume
Fişa 1. Discursul narativ. Raporturile de coordonare şi de subordonare. Fraza.
Tipurile de propoziții. Textul nonliterar

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Oprindu-se vaporul la Brăila, mă hotărâi a mă coborî pe uscat și a întrerupe călătoria
mea în Orient, pentru a mă rătăci câtăva vreme în câmpiile Valahiei. Speram să intru într-o viață
nouă și plină de întâmplări originale. Mă pregăteam a-mi apăra zilele împotriva fiarelor
primejdioase și a cetelor de hoți ce gândeam că aș întâlni în calea mea. Îmi încărcai deci pistoalele
și sării din corabie pe pământ, cu gând de a răsturna jos pe cel întâi valah ce s-ar înainta spre
mine... Niciunul din oamenii adunați pe mal nu mă băgă-n seamă, și, în loc de dușmani, mă trezii
față-n față cu consulul1 francez din Brăila, care, cunoscându-mă de compatriot, mă pofti la dânsul
acasă.
La consulat se aflau adunați mai mulți străini care vorbeau cu mare entuziasm de o baltă
făcătoare de minuni ce se descoperise în Valahia, de vro câțiva ani, și care se numea Balta-Albă.
După zisa acelor prieteni ai domnului consul, peste zece mii de oameni se găseau acum
împrejurul acelei bălți și se lecuiau2, văzându-i cu ochii, de tot soiul de patimi. În acel izvor de
tămăduire orbii câștigau vederile, surzii auzul, ologii picioarele, bătrânii puterile! Cum auzii
pomenind de o asemene minune, rugai pe dl consul să-mi înlesnească vreun chip de a mă duce
îndată la Balta-Albă, și, peste o jumătate de ceas, un arnăut3 intră în salon vestindu-mi că trăsura
era gata. Îmi luai un sac de drum și mă coborâi iute în uliță.
Când acole, ce să văd?... În loc de malpost4 sau de diligență5, o cutioară plină de fân, pe
patru roți de lemn cu spițele stricate. Patru cai mici, numai oasele și pielea, pe care erau săpate
urme adânci de bici, și un om sălbatic, bărbos, zdrențăros și înarmat cu un harapnic6 lung de un
stânjen7!... Acesta era echipajul meu!
Rămăsei încremenit la o așa de ciudată priveliște, dar consulul ce se coborâse după mine
începu a râde și, încredințându-mă că acela era chipul de a călători în Valahia, mă îndemnă a mă
sui în căruță.
— N-ai grijă, adăugă el; cu trăsura aceasta primitivă și cu caii aceștia care seamănă mai
mult a niște mâțe postite vei face un drum de care ți-i aduce aminte cât vei trăi. Ține-te bine, însă!
(Vasile Alecsandri, Balta-Albă)
16
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Vocabular:

¹ consul – reprezentant diplomatic numit de guvernul unei țări într-un alt stat;
2

se lecuiau – se vindecau, se însănătoșeau, se tratau;

3

arnăut – soldat mercenar albanez îmbrăcat în costum național;

4

malpost – trăsură destinată serviciului de poștă și transportului de călători;

5

diligență – trăsură mare, acoperită, cu care se făcea în trecut transportul regulat de poștă și de

călători;
6

harapnic – bici mare împletit din cânepă sau din piele;

7

stânjen – unitate de măsură pentru lungime, folosită înaintea introducerii sistemului metric.

Lectura
1. Indică sensul folosit în text al cuvântului se lecuiau și alcătuiește o propoziție cu un alt sens al
acestuia.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Găsește sinonimele contextuale ale cuvintelor:
primejdioase ............................................

tămăduire ............................................

3. Scrie forma literară a cuvintelor:
asemene

vro

acole

4. Explică rolul utilizării liniei de dialog în text.
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Notează din text un reper spațial și unul temporal.

6. Recitește textul și încercuieşte varianta corectă.
Călătorul se întâlnește la Brăila cu:
a) sălbaticii; b) consulul francez; c) pistolari.
În drumul lui spre Balta-Albă, personaj-narator a călătorit cu:
a) mașina; b) vaporul; c) căruța.
17
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7. Notează forma de plural a substantivelor:
priveliște

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

vapor

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

alergare

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

călătorie

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

baltă

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

compatriot

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

poștaș

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

8. Precizează două elemente ale discursului narativ literar, întâlnite în text.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Comunicare orală
1. Prezintă oral conținutul fragmentului de mai sus.
2. Realizează împreună cu un coleg un dialog pornind de la avantajele și dezavantajele călătoriei cu
diferite mijloace de transport.

(www.bing.com)
Redactare
Scrie o compunere narativă, de 150-200 de cuvinte, cu titlul O vacanță în Delta Dunării.
Vei avea în vedere:
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
 să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
18
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II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Corăbiile piraţilor nu erau nişte ambarcaţiuni1 produse special pentru ei. Piraţii navigau pe
corăbiile pe care le capturau şi, din această cauză, erau utilizate tot felul de ambarcaţiuni. În zilele
acelea, corăbiile se clasificau în funcţie de numărul catargelor2, de tipul pânzelor şi, în cazul
navelor de război, de numărul punţilor şi al tunurilor. Cele mai multe dintre corăbiile folosite în
piraterie aveau două sau trei catarge, vele3 pătrate şi „aurice‖ sau longitudinale.
Slupurile erau corăbii cu un singur catarg şi o velatură longitudinală […]. Rapide, uşoare
şi agile, erau foarte apreciate de piraţi şi majoritatea acţiunilor din Caraibe au fost desfăşurate cu
ajutorul acestora. Deşi nave de dimensiuni reduse, nu de puţine ori la bordul lor se puteau găsi
până la 150 de piraţi. […] Goeleta era un alt vas foarte apreciat de piraţi, care atingea, în termeni
marinăreşti, 11 noduri (aproape 20 de kilometri pe oră) când vântul bătea cu putere, ceea ce în
termenii epocii reprezenta maxim din ceea ce puteai obţine cu ajutorul velelor. Cu o capacitate
cuprinsă între 90 şi 100 de tone, goeleta intra cu numai un metru şi jumătate din corp în apă […].
De obicei, avea la bord 8 tunuri şi un echipaj format din 70-80 de mateloţi.
Piraţii mai foloseau şi barcul, brigantina sau brigul, toate fiind iniţial nave construite în
scopuri comerciale. Uneori, piraţii foloseau inclusiv galere, un tip de corabie care, în afara velelor,
se deplasează şi cu ajutorul ramelor instalate în borduri. Unul dintre piraţii care au folosit galere a
fost celebrul William Kid, care şi-a construit propria corabie pe vremea când nu trecuse la
piraterie. Nu de puţine ori, piraţii foloseau ambarcaţiuni de mici dimensiuni, cum ar fi pirogile sau
canoele, inspirate de la băştinaşi.
(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/corabiile-piratilor-tipuri-caracteristici-mod-deactiune)
Vocabular:

¹ambarcațiuni – vase plutitoare de dimensiuni mici, cu vâsle, cu vele sau cu motor;
²catarge – stâlpi de lemn sau tuburi metalice care se montează vertical pe o navă pentru a susține
pânzele;
³vele – pânză de corabie, care asigură deplasarea navei sub acțiunea vântului.

Elemente de construcţie a comunicării
1. Răspunde la următoarele întrebări referitoare la text:
a) Cum își procurau pirații corăbiile?
........................................................................................................................................................
b) Care erau corăbiile foarte apreciate de pirați?
........................................................................................................................................................
19
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c) Câte catarge aveau corăbiile?
........................................................................................................................................................
2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text.
Enunțul

Adevărat

Fals

Goeleta era un vas foarte apreciat de piraţi.
Piraţii nu foloseau ambarcaţiuni de mici dimensiuni.
Goeleta avea o capacitate cuprinsă între 90 şi 100 de tone.
3. Prezintă două argumente prin care să demonstrezi că textul de mai sus este nonliterar.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Subliniază predicatele din fragmentul de mai jos şi precizează numărul de propoziţii:
Goeleta era un alt vas foarte apreciat de piraţi, care atingea, în termeni marinăreşti, 11
noduri (aproape 20 de kilometri pe oră) când vântul bătea cu putere, ceea ce în termenii epocii
reprezenta maxim din ceea ce puteai obţine cu ajutorul velelor.
............................................................................................................................................................
5. Notează fiecare propoziţie identificată la exerciţiul anterior în rubrica potrivită.
Propoziții principale

Propoziții secundare

6. Precizează rolul conjuncţiei coordonatoare şi în enunţul: Rapide, uşoare şi agile, erau foarte
apreciate de piraţi şi majoritatea acţiunilor din Caraibe au fost desfăşurate cu ajutorul acestora.
20
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Grupează propoziţiile din enunţurile de mai jos în funcţie de aspectul predicatului:
a. Corăbiile piraţilor nu erau nişte ambarcaţiuni produse special pentru ei. Piraţii navigau
pe corăbiile pe care le capturau şi, din această cauză, erau utilizate tot felul de ambarcaţiuni.
b. Unul dintre piraţii care au folosit galere a fost celebrul William Kid, care şi-a construit
propria corabie pe vremea când nu trecuse la piraterie.
Propoziţii afirmative

Propoziţii negative

8. Scrie în casetele date literele corespunzătoare fiecărui tip de propoziţie:
Propoziții enunțiative

Propoziții interogative

Propoziții exclamative

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

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

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

A. Ce faci?
B. Pirații preferă să-și aleagă singuri vasele.
C. Ce răi sunt piraţii!
D. Piraţii foloseau ambarcaţiuni de mici dimensiuni?
E. Goeleta intra cu numai un metru şi jumătate din corp în apă.
F. Corăbiile piraţilor nu erau nişte ambarcaţiuni produse special pentru ei.
G. Vai, cât de mare este corabia!

Redactare
Realizează o compunere narativă, de 150-200 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare
petrecută pe o corabie de piraţi, inspirându-te din imaginea dată. Vei avea în vedere:
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
21
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 să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecţi limita de cuvinte precizat

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Alcătuiește fraze după următoarele scheme:
PP

și

PP că PS

............................................................................................................................................................
PP să PS
............................................................................................................................................................
PP

dar

PP

............................................................................................................................................................
2. Realizează expansiunea cuvintelor subliniate în subordonatele corespunzătoare:
Propoziţie

Frază

a) A cânta e o relaxare.
b) Venitul lor a fost nesperat.
c) Au venit la magazin înspre seară.
d) A murdărit masa din neatenție.

22
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3. Precizează tipul de narator din textul Balta-Albă de Vasile Alecsandri și justifică-ți răspunsul.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Realizează o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să demonstrezi că textul Balta-Albă de
Vasile Alecsandri este o operă literară.
În elaborarea lucrării, vei avea în vedere următoarele aspecte:
 să precizezi două trăsături ale unui text literar;
 să ilustrezi aceste trăsături cu exemple relevante din text;
 să ai un conținut adecvat cerinței formulate;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.

Ilustraţie:
Costea Ariana, elevă

23
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UNITATEA I – Călători prin lume
Fişa 2. Discursul narativ. Rezumatul. Verbul. Ghidul turistic

1. Unde ţi-ar plăcea să călătoreşti?
2. Priveşte imaginile de mai jos şi descrie-le.

(www.bing.com)
I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
La doisprezece fix, eu în „Bombiță‖ (Fiatul meu 600), iar tanti Ralița în droașca ei
de Trabant, demaram amândoi spre Valea cu Urși.
După ce trecusem de stația Peco și ne angajam pe autostrada București-Pitești,

mătușă-

mea înainte și eu după ea, nu știu ce s-a întâmplat cu Trabantul că, deodată, a purces1 să scoată un
fum negru și des, de-ai fi zis c-a luat foc, sau că motorul îi funcționa cu cărbuni. Tușind înăbușit
din pricina emanațiilor tobei de eșapament a Trabantului, am încercat să-l depășesc. Fără pic de
vizibilitate, din motive de norii pe care-i fabrica hodoroaga mătușă-mi, am cârmit-o2 la stânga, șiam apăsat pe coada pisicii, adică pedala de accelerație.
Dacă nu opream imediat, când auzisem sirena mașinii alb-albastre a miliției,3 aveam toate
șansele să mor pupându-mă bot în bot cu Dacia lor; care-mi venea dimpotrivă. Fără vina mea, mă
angajasem pe sensul opus de circulație.
24
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Băieții de la circulație, foarte politicoși și corecți, au virat brusc, la 180 de grade (în
niciun caz Celsius) și s-au luat după mătușă-mea. Își dăduseră seama și dânșii că tanti Ralița era
vinovată de accidentul pe care-l evitasem cu mână de as al volanului. Pe mătușă-mea au amendat-o
cu 150 de lei. Pe mine cu 250.
Fericiți că nu ne-au luat și carnetele de conducere, am tras la motelul de la „Kilometrul
36‖, unde era un atelier de reparații auto, ca să-i regleze trabantului aprinderea, așa cum ne
recomandaseră tovarășii de la miliție. Apoi, după ce-am mai lăsat 87 de lei, ne-am retras la
restaurantul stabilimentului4 , să luăm o mică gustare. Tot era ora prâzului.
Până să se prezinte ospătarul să preia comanda (1/2 oră), până s-o aducă (alte 45 de
minute), am făcut nițică și utilă conversație cu tanti Ralița. Bineînțeles, tot dânsa a fost cea care ma luat la trei păzește, răstindu-se la mine:
— Ia ascultă, detectivule, crezi că dacă ți se spune Conan Doi, înseamnă c-ai și ajuns vreun
mare automobilist de curse, ca Emerson Fittipaldi? Ce căutai pe partea cealaltă a autostrăzii?…
(Vlad Muşatescu, Cei trei veseli năpârstoci)
Vocabular:

¹au purces – au pornit la drum;
²am cârmit-o – am condus-o;
³miliție – poliție;
4

stabiliment – local.

Lectura
1. Notează antonimele cuvintelor din text:
înainte

a opri

a lua

util

2. Identifică în text trei cuvinte care aparțin câmpului semantic al termenului autovehicul.

autovehicul
3. Desparte în silabe următoarele cuvinte:
carnet

autostradă
Călătoria

funcționa

circulație

detectiv
25
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4. Transcrie corect textul:
Dana nuţi face griji, voi veni l-a tine cu tramvaiul s-au cu autobusul. Ieu nu locuesc la o
mare distanţe de tine.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Numeşte principalul mod de expunere prezent în textul citat. ......................................................
6. Pornind de la textul dat, răspunde la întrebările din Explozia stelară:
Când?
Cine

participă la acțiune?

Unde se
Când
Cum

Unde?

Care?

petrece acțiunea?

se petrece acțiunea?

călătoresc personajele?

Care este

aventura personajelor?

Cum?

Cine?

7. Rezumă, în 80-100 de cuvinte, fragmentul dat.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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8. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, mesajul ultimului paragraf din fragmentul dat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Comunicare orală
1. Vizionează filmulețul de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=ORHBJV5K7xw și
prezintă trei motive pentru care ai alege să vizitezi/să nu vizitezi Dubaiul.
2. Cât de important este pentru tine să călătoreşti? Motivează-ţi răspunsul.

Redactare
Scrie o compunere narativă, de 150-200 de cuvinte, cu titlul O vară de neuitat.
În redactarea textului, vei avea în vedere:
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
 să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.

II.

Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Palatul Buckingham este reședința oficială a monarhilor1 din Regatul Unit,
principalul

loc

de

muncă

al

acestora, spațiul unde au loc zi de zi, an de an,
fel de fel de ceremonii fastuoase. Clădirea
impunătoare este una dintre cele mai interesante
din Londra, iar faptul că aici se desfășoară cele
mai importante evenimente regale creează
curiozitate în rândul vizitatorilor de pretutindeni.
La început, palatul a fost denumit Casa Buckingham, construcția

(www.bing.com)

fiind ridicată pentru Ducele de Buckingham pe un teren ce fusese proprietate privată cu cel puțin
150 de ani înainte. Buckingham devine în cele din urmă palatul regal oficial al monarhiei britanice,
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începând cu anul 1837. Principalele camere ale palatului sunt orientate în partea de vest,
interioarele fiind de-a dreptul uimitoare. Pereții au fost pictați cu măiestrie2, iar cea mai mare
parte a mobilierului este adusă din China, în urma unei comenzi speciale pentru palat. Există
camere de muzică, de ceai, încăperi unde regina servește micul dejun, dar și acele camere imense
unde fețele regale primesc fel de fel de invitați de seamă. Unele camere au fost special decorate
pentru vizitatori, așa cum s-a întâmplat în anul 1844 când Împăratul Nicolai I al Rusiei a făcut o
vizită oficială la palat. Venirea Împăratului Napoleon al III-lea al Franței la Palat a fost un
eveniment fastuos, moment în care s-a deschis o cameră special amenajată pentru el. În fiecare an,
aproximativ 50 000 de invitați se distrează la Palatul Buckingham la petrecerile din grădină,
recepții3 oficiale și banchete. În fiecare an, în lunile iulie-august câteva camere din Palatul
Buckingham sunt deschise vizitelor publice.
(http://www.descoperalocuri.ro/atractii-turistice/buckingham.html)
Vocabular: ¹monarh – conducător suprem al unei monarhii; suveran;
²măiestrie – pricepere, iscusință deosebită; talent, dibăcie, artă;
³recepție – reuniune, banchet cu caracter festiv.

Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text.
Enunțul

Adevărat

Fals

În Palatul Buckingham se desfășoară cele mai importante
evenimente regale.
Principalele camere ale palatului sunt orientate în partea de est.
Cea mai mare parte a mobilierului este adusă din Franţa.
Palatul Buckingham este reședința monarhilor din Regatul Unit.
2. Formulează un enunţ în care în care să prezinţi trei aspecte importante legate de
Palatul Buckingham.
............................................................................................................................................................
3. Citește textul de mai sus și răspunde la următoarele cerințe:
 În ce an Palatul Buckingham devine reședința oficială a monarhilor?
.....................................................................................................................................................
 Când vizitează Împăratul Nicolai I al Rusiei Palatul Buckingham?
.....................................................................................................................................................
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4. Completează tabelul cu formele verbale corespunzătoare.
Modul indicativ,
timpul imperfect,
persoana a III-a,
nr. singular

Verbul

Modul
conjunctiv, timpul
perfect, persoana
a III-a, nr. plural

Modul
condițional-optativ,
timpul prezent,
persoana I, nr. singular

Modul
imperativ,
forma
negativă

a schimba
a denumi
a picta
a servi
a profita
5. Unește prin săgeți cele două coloane, indicând astfel valoarea morfologică a verbului a fi:
A

B

a) Palatul Buckingham este reședința monarhilor Regatului Unit.
b) Palatul a fost construit pe o proprietate privată.

Verb copulativ

c) În interiorul palatului sunt picturi deosebite.

Verb predicativ

d) În palat sunt camere de muzică și de ceai.

Verb auxiliar

e) Vizita lui Napoleon al III-lea a fost un moment important.

6. Transcrie din textul dat:
a) un verb la modul indicativ

b) un verb copulativ

c) un verb la un mod nepersonal

d) un verb auxiliar

7. Răspunde cu adevărat sau fals:
a) În propoziția Palatul a devenit reședința regilor., există un verb copulativ. A/F ..................
b) În structura ce fusese proprietate privată, verbul este la modul indicativ, timpul
mai-mult-ca-perfect. A/F ..................
c) În secvenţa există camere de muzică, verbul este la conjugarea a patra. A/F ..................
8. Scrie formele verbului primesc la:
infinitiv

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

gerunziu

supin

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

participiu
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Redactare
Pune-te în postura unui ghid turistic! Realizează un proiect în care să prezinţi un itinerariu
în care să incluzi cinci obiective turistice din judeţul tău.
Vei avea în vedere:
 să descrii pe scurt cele cinci obiective;
 să realizezi traseul folosind aplicaţia Google Maps;
 să îţi prezinţi proiectul într-o formă originală.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Alcătuiește două propoziții în care verbul a avea să aibă valori morfologice diferite.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Foloseşte în enunţuri verbele de mai jos, respectând indicaţiile din paranteze:
a decide (modul condițional-optativ, timpul perfect, persoana a II-a, numărul plural);
................................................................................................................................................................
a rămâne (modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana I, numărul singular);
................................................................................................................................................................
a transmite (modul indicativ, timpul viitor, persoana a II-a, numărul plural);
................................................................................................................................................................
a distruge (modul conjunctiv, timpul perfect, persoana a III-a, numărul plural);
................................................................................................................................................................
a conviețui (modul indicativ, timpul imperfect, persoana I, numărul singular).
................................................................................................................................................................
3. Într-un text, de 80-100 de cuvinte, prezintă o posibilă continuare a fragmentului citat din
Cei trei veseli năpârstoci de Vlad Muşatescu, în care să surprinzi ce a urmat după accident.
4. Demonstrează, în 100-150 de cuvinte, că primul text este un discurs narativ literar.
În elaborarea lucrării, vei avea în vedere următoarele aspecte:
 să precizezi două trăsături ale discursului narativ literar;
 să ilustrezi aceste trăsături cu exemple relevante din fragmentul dat;
 să realizezi în text cu un conţinut adecvat cerinței formulate;
 să respecți limita de cuvinte indicată.
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UNITATEA I – Călători prin lume
Fişa 3. Discursul narativ. Personajul. Verbul. Diatezele. Textul informativ

1. Privește imaginile de mai jos și descrie ce vezi.

(www.bing.com)
I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Cireșarii se opriră chiar la începutul Brânei Iadului, îndărătul unor stânci uriașe
care-i apărau ca niște scuturi. Se opriseră să-și tragă sufletul, după ce înfruntaseră vijelia prin
toată Șaua Mare. Erau sleiți de puteri, dar scăpaseră toți de spaima și nebunia care-i cuprinseseră
la Zaruri. În locul unde se opriseră, vijelia devenise o simplă forță sonoră.
— Parc-am fi într-o sală de cinema, spuse Dan într-un moment de pauză acustică. Ce-ar fi să
rămânem aici? Se înghesuiră toți într-un cerc spontan, își lipiseră unii de alții umerii și capetele ca
să se poată auzi. Nu erau înfrigurați și aveau, aproape toți, senzația stranie că participă la o
întrecere sportivă. Când nu vor mai putea, vor spune: „Gata! Abandonăm!‖ și se vor da la o parte.
Mai departe nu încercau, sau nu puteau să se gândească.
„Acum! Trebuie să profităm acum! își spunea Victor. Vijelia e abia la început, încă nu și-a
dezlănțuit toate puterile. Mai mult urlă decât atacă. Parcă ar vrea să ne înșele... Sigur că vrea să
ne înșele!... Ce vom face când va începe viscolul? Când se va lăsa gerul? Când nu se va mai vedea
nimic?... Toată liniștea asta e o capcană... Aici nu e un adăpost. E un mormânt…‖
— Trebuie să plecăm! Spuse deodată Victor. Aici nu mai putem rămâne niciun minut. Gata!
Pregătirea!
— Poate că suntem mai feriți aici... împrumută Ionel ideea lui Dan. De ce să mergem aiurea?
Victor ar fi putut să-i răspundă cu gândurile care-l frământaseră până în clipa când luase
hotărârea plecării. Dar n-ar fi însemnat altceva decât să deschidă gustul discuțiilor. Îl cuprinse un
val de mânie și nu făcu nimic ca să i se împotrivească:
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— Idiotule! Strigă el. Dacă vrei să te sinucizi, n-ai decât! Dar nu-i molipsi și pe alții. Gata!
Plecarea! Și nimeni nu are voie să schimbe schiurile! Mai bine să rămână el decât să-și
abandoneze schiurile! Gata!
— Stai! Îl opri Ursu. Nu putem să pornim orbește.
— Ba da! se încăpățână Victor. Pornim orbește. Nu înțelegi că primul lucru pe care trebuie
să-l facem este să fugim din capcana asta?
— Așa nu se poate! Trebuie să înțelegi și tu că nu ne plimbăm pe asfalt. Ne scoți din
capcană, și unde ne duci?
— Nu știu! Răspunse Victor. Și nici nu trebuie să știm. […]
Câteva minute mai târziu, legați unul de altul, cireșarii începură să urce Brâna Iadului.
(Constantin Chiriță, Cireșarii, volumul IV)
Lectura
1. Alcătuieşte propoziții cu câte un alt sens al omonimelor din text: unde și care.
unde

care

…………………………………………
……………………………………...….

…………………………………………
………………………………………....

2. Pune următoarele substantive la forma de singular:

stânci
scuturi
umeri
capete
3. Precizează rolul semnului exclamării din secvenţa: „Acum! Trebuie să profităm acum!”.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Identifică figurile de stil din secvenţele date prin asocierea celor două coloane.
A

B

a) ... stânci uriașe care-i apărau ca niște scuturi...

Comparație

(Constantin Chiriță, Cireșarii)

...............................
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b) Trecut-au anii ca nouri lungi pe şesuri..

Hiperbolă

(Mihai Eminescu, Trecut-au anii...)
c) Mircea însuși mână-n luptă vijelia îngrozitoare...
(Mihai Eminescu, Scrisoarea III)

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

d) Ah, mamă, tu! Ce slabă eşti!
N-ai glas de vifor să jelești.
(George Coșbuc, Moartea lui Fulger)
e) Frumoasă cât eu nici nu pot
O mai frumoasă să-mi socot

Antiteză

Cu mintea mea.
(George Coșbuc, Nunta Zamfirei)

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

f) Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi și nouă-s toate.
(M. Eminescu, Glossă)
5. Prezintă într-un enunţ motivul neînțelegerii dintre băieți.
............................................................................................................................................................
6. Formulează două idei principale care se pot desprinde din fragmentul dat.

1. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. Precizează
...........modurile de expunere care contribuie la realizarea portretului lui Victor.
Motivează-ţi răspunsul în 30-50 de cuvinte.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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8. Notează în spaţiile punctate mijloacele de caracterizare studiate.
Mijloace de caracterizare directă
1

• .........................................................................................................

2

• .........................................................................................................

3

• ..........................................................................................................

Mijloace de caracterizare indirectă
1

• ...............................................................................................................

2

• ...............................................................................................................

3

• ...............................................................................................................

4

• ...............................................................................................................

5

• ...............................................................................................................
Comunicare orală

1. Prezintă-ţi oral cel mai bun prieten.
2. Enumeră trei motive pentru care ţi-ar face sau nu ţi-ar face plăcere să călătorești cu Victor.

Redactare
Caracterizează, în 100-150 de cuvinte, personajul principal din textul dat.
În redactarea caracterizării, vei avea în vedere:
 să numești două modalități de caracterizare;
 să ilustrezi mijloacele de caracterizare precizate, folosind exemple corespunzătoare;
 să respecți structura recomandată caracterizării unui personaj;
 să respecţi limita de cuvinte indicată.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Călătoria (în unele contexte se poate folosi și termenul voiaj) este drumul pe care îl
face un om, folosind orice mijloc, în locuri relativ depărtate din punct de vedere geografic.
Oamenii au călătorit încă din timpuri preistorice: inițial pentru a găsi alimente și, apoi,
pentru comerț, explorări și plăcere. Unii au călătorit pe mari distanțe pentru a scăpa de pericol sau
de oprimare. Cu toate acestea, abia din secolul XIX, odată cu apariția noilor mijloace de transport
eficiente, călătoriile au devenit accesibile publicului larg. În 1990, existau 425 milioane de turiști
în toată lumea.
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Turismul a devenit cea mai dezvoltată industrie a lumii,
tot mai multe persoane plecând de acasă pentru scurte
perioade de timp. Deși majoritatea oamenilor merg să își vadă
părinții și rudele sau să exploreze o nouă țară, unii iau scurte
pauze pentru a merge în stațiuni balneare, iar alții iau parte la
tururi educative. Oamenii mai călătoresc și pentru a lua parte
Ilustraţia:
Zonga Patricia, elevă

la întâlniri de afaceri.
De-a lungul secolelor, oamenii și-au părăsit țările de

origine, căutând o viață mai bună, fugind de foamete, războaie sau necazuri. Între anii 1892 și
1954, Statele Unite s-au confruntat cu cel mai mare val migraționist, când aproape 17 milioane de
oameni au ajuns în New York înainte de a se așeza în alte părți ale țării. Alte destinații preferate de
cei care căutau o viață nouă includeau Australia.
(www.wikipedia.ro)
Elemente de construcţie a comunicării
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului subliniat.
DRUM, drumuri, s. n. 1. Cale de comunicație terestră, alcătuită dintr-o bandă îngustă și
continuă de teren bătătorit, pietruit, pavat sau asfaltat. […] 2. Călătorie. ◊ Ultimul drum =
drumul pe care este condus un mort la groapă. ◊ Expr. A-și căuta (sau a-și vedea) de drum =
a) a-și continua călătoria, a merge mai departe; b) a nu se amesteca în treburile altuia. […] 3.
Traiectorie. – Din sl. drumŭ. Cf. bg., sb. drum.
(www.dexonline.ro)

...........................................................................................................................................................
2. Completează spațiile libere, scriind litera corespunzătoare răspunsului corect în spațiul adecvat.
Textul dat este descriptiv pentru că (1) ____. Este un text nonficţional deoarece (2) ____.
1

2

a. se prezintă
însemnătatea călătoriei
de-a lungul timpului
a. se utilizează
limbajul expresiv

b. se relatează o
călătorie
b. are ca scop
transmiterea unor
informaţii

c. se
argumentează un
punct de vedere
c. cuvintele sunt
folosite cu sens
figurat

d. se descrie o
călătorie
d. sunt prezentate
întâmplări în ordine
cronologică

3. Alege din paragraful al treilea patru verbe la moduri diferite şi completează tabelul cu
informaţiile solicitate:
35
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Verbul

Conjugarea

Modul

Timpul

Diateza

4. Pune verbele din tabel la diateza reflexivă, conform modelului dat:
ex. a (se) gândi

eu mă gândesc

voi vă gândiţi

el se gândeşte

a (se) teme
a (se) mira
a (se) juca
a (se) plânge
5. Trece la diateza pasivă verbele din enunțurile de mai jos:
a) Maria a răsturnat toată casa. → ......................................................................................................
b) Adriana aşază cărțile pe raft. → ....................................................................................................
c) Profesorul va explica exercițiul. →.................................................................................................
d) Bunica ar săpa grădina. →.............................................................................................................
e) De-a lungul istoriei, oamenii şi-au apărat teritoriile. → ................................................................
............................................................................................................................................................
6. Încercuieşte litera A, dacă enunţul este adevărat şi F, dacă este fals:
a) În enunțul Oamenii și-au părăsit țările de origine., verbul este la diateza reflexivă.

A/F

b) În enunțul Călătoriile au devenit accesibile publicului larg., există un verb predicativ.

A/F

c) În enunţul Țările au fost părăsite de oameni., verbul este la diateza pasivă.

A/F

d) În enunţul În 1990 existau milioane de turiști., apare un verb la diateza reflexivă.

A/F

7. Alege răspunsul corect.
Există un predicat verbal în varianta:
a) Mihai călătorește des.
b) Mihai este scund.
c) Mihai este excursionist.
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Verbele din enunțul Mă mir că nu știi cât de mult a fost certat de mine. sunt în ordine la:
a) diateza reflexivă, diateza activă, diateza pasivă;
b) diateza pasivă, diateza activă, diateza activă;
c) diateza activă, diateza activă, diateza reflexivă.
Sunt doar verbe la modul indicativ:
a) aveam, am, voi avea;
b) să am, aș cânta, voi călători;
c) a migra, să plec, vin.
8. Continuați enunțurile cu o propoziţie secundară:
Se știe ....................................................................................................................................
Se pare ...................................................................................................................................
Se află ...................................................................................................................................
Trebuie ..................................................................................................................................
Plouă ......................................................................................................................................
Se obervă ...............................................................................................................................
Se anunță ...............................................................................................................................

Redactare
Realizează un proiect în care să prezinţi biografia unui explorator (ex. Marco Polo,
Vasco da Gama, Fernando Magellan, Cristofor Columb etc.) şi cea mai importantă expediţie
realizată de acesta.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti verbele de mai jos la modul conjunctiv, diateza pasivă:
a întreba

a alunga

a culege
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2. Ilustrează în enunţuri trei valori ale verbului a fi şi numeşte-le.
........................................

• .........................................................................................

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

• .........................................................................................

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

• .........................................................................................

3. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia fragmentului de mai jos, făcând referire la
sentimentele trăite de personaj.
„Acum! Trebuie să profităm acum! își spunea Victor. Vijelia e abia la început, încă nu și-a
dezlănțuit toate puterile. Mai mult urlă decât atacă. Parcă ar vrea să ne înșele... Sigur că vrea să
ne înșele!... Ce vom face când va începe viscolul? Când se va lăsa gerul? Când nu se va mai vedea
nimic?... Toată liniștea asta e o capcană... Aici nu e un adăpost. E un mormânt…‖
4. Realizează, în 80-100 de cuvinte, portretul unui cercetaş.
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
38
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Ilustraţie:
Kimpán Henrietta, elevă

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

UNITATEA I – Călători prin lume
Fişa 4. Jurnalul de călătorie. Verbul. Știrea

1. Îți place să mergi în excursii? Motivează răspunsul dat.
2. Preferi muntele sau marea? Argumentează.

(www.bing)
3. Prezintă ultima drumeție făcută de tine.

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Să tot fie a șasea rătăcire. Sunt singur într-o pădure pe care n-o cunosc. E ceață și o liniște
suspectă. Noaptea e aproape. Ar trebui să se audă ceva, orice, măcar vocile altor alergători. Nu se
aude nimic, nici măcar foșnete sau păsări. Ultramaratonul e atât de prost marcat, încât mă
gândesc la abandon. E prima oară când îmi trec prin cap asemenea gânduri.
În general, ideea de a abandona nu intră în calculele mele. Nici măcar n-o pun la socoteală.
Am mereu o soluție de avarie. Dar, aici, începe să mi se pară de luat în seamă. Și poate doar pentru
a amenda marcajul prost. Un ultramontan, care include și un traseu de noapte, e oricum destul de
intens și de periculos. Ultimul lucru pe care îl vrei e ca marcajele de la o competiție mai veche să
se amestece cu cele noi, ca acum.
Am verificat de câteva ori și coordonatele GPS nu se pupau cu cărarea pe unde trebuia să
alerg. Asta pur și simplu te scoate din minți, te demotivează. Parcă un spiriduș rău și-a băgat
coada în cursa asta, iar acum râde, din spatele unui monitor, de proștii rătăciți prin pădure. Pentru
el, eu sunt acum un punct nemișcat în ceață.
M-am întors cu doar două săptămâni înainte de TDS 120 km (versiunea scurtă Tor de
Geants), unde organizarea e o lecție de eleganță, precizie și respect pentru sportivi. Entorsa din
39
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Alpi a recidivat1 acum, în Carpați. Durerea îmi reamintește că sunt om, că am limite, că sunt mai
fragil decât cred. Descurajarea și revolta își dau mâna și comandă corpului un singur mesaj: stop.
Dar poate nu chiar aici și, cu siguranță, nu acum.
M-am întors la Transilvania 100 mai mult din onoare. E o competiție pe care am câștigat-o
anul trecut. Nu am nimic de demonstrat. Nu știe nimeni că am venit. Am venit de drag, îmi place să
alerg. Dar nu-mi place să pierd traseul și să mă doară glezna la fiecare pas.
Dacă voi organiza vreodată o competiție2, pe lângă punctele de hidratare ca la carte,
marcajul va fi precis, fără interpretări. Ăsta e, poate, cel mai important lucru dintr-un maraton3
montan, în afară de acela de a rămâne întreg la trup și la minte.
Sunt cam pe la kilometrul 60 din 100. Glezna mă doare rău, aproape insuportabil. Mi-e tot
mai umflată. Ciorapul mă strânge ca o menghină4. Pantoful? Îmi vine să-l tai și să-l arunc cât colo.
Aș umbla desculț. Dacă n-ar fi frig și umezeală, m-aș întinde cu piciorul sprijinit în sus de un
copac, să mai eliberez din fluxul sanguin adunat în locul dureros.
(Tibi Ușeriu, 27 de pași)
1

a recidiva – a se manifesta din nou după o vindecare clinică; a reapărea, a reveni;

Vocabular:

2

competiție – concurs, întrecere;

3

maraton – cursă atletică desfășurată pe o lungime de circa 42 km;

4

menghină – unealtă alcătuită dintr-o falcă fixă și una mobilă, ultima putându-se deplasa cu ajutorul
unui șurub (cu manivelă), astfel încît să poată prinde între ele un obiect.

Lectura
1. Formulează câte un enunţ ca răspuns la următoarele întrebări:
Unde şi când se petrece acțiunea prezentată în text?
………………………………………………………………………………………………………
Care a fost ultima expediție a lui Tibi Ușeriu?
………………………………………………………………………………………………………
În ce loc începe să se simtă rău?
………………………………………………………………………………………………………
2. Alcătuiește câte un enunț cu sensul propriu și cu sensul figurat al cuvintelor voce și minte.
Cuvânt
✿

voce

✿

minte

Sens propriu

Sens figurat
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3. Asociază fiecare substantiv din coloana A cu adjectivul potrivit din coloana B. Notează pe
spaţiile punctate genul substantivelor din coloana A.
A

B

................... traseu

albe

................... ceaţă

răcoroasă

................... noaptea

genială

................... soluție

deasă

................... marcaje

anevoios

4. Formează cuvinte noi pornind de la exempul dat:
Verbe

Substantive

Ex. a scrie

scriere

Adjective participiale
scris

a alerga
a citi
a curge
a cânta
a privi
5. Notează din textul dat patru termeni care aparţin câmpului semantic al cuvântului drumeţie.
.........................................................................................................................................................
6. Scrie câte un sinonim pentru următoarele expresii:
 a te scoate din minți.....................................................................................................................
 a-ți trece prin cap........................................................................................................................
 a-și băga coada...........................................................................................................................
7. Prezintă, în 20-30 de cuvinte, semnificaţia secvenței: coordonatele GPS nu se pupau cu cărarea
pe unde trebuia să alerg.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Motivează, în 50-80 de cuvinte, că textul de mai sus este un jurnal de călătorie.
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…..................................................................................................................................

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

Comunicare orală
1. Vizionează interviul cu Tibi Ușeriu, de la adresa https://www.youtube.com/watch?v
=RmJbpzZliPM, şi prezintă-le colegilor ce te-a impresionat cel mai mult.
2. Prezintă planul unei călătorii cu familia.

Redactare
Imaginează-ți că ești explorator. Redactează o pagină de jurnal în care să prezinţi o
expediție de trei zile în Munţii Carpaţi.
În redactarea textului, vei avea în vedere să respecţi structura specifică jurnalului.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Festivalul Tomatina din Spania este cunoscut la nivel mondial ca cea mai mare
sărbătoare dedicată roșiilor. La Tomatina are o tradiție de peste 60 de ani. Mai exact, sărbătoarea
își are originea în 1944 când, în timpul unei parade de „Gigantes y cabezudos‖, tinerii dintr-un
oraș din Spania, Bunol, care au dorit să participe la eveniment, au organizat o încăierare. Aceștia
au folosit roșiile pe post de arme. Poliția a intervenit și i-a forțat pe cei responsabili să plătească
daunele.
Însă, în anul următor, tinerii au repetat lupta, de data aceasta au adus roșiile lor proprii, pe
care le-au aruncat și în trecători. Ei au fost din nou dispersați de poliție. După repetarea acestui
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lucru, în anii următori, petrecerea a fost îngăduită de consiliul local. De atunci, sărbătoarea
dedicată roșiilor se ține în fiecare an, în ultima miercuri din luna august, de după-amiaza până
seara, când se prelungește cu o serie de petreceri și concerte ce durează toată noaptea. Petrecerea
se prelungește timp de nu mai puțin de șapte zile.
La câteva ore după ce se dă startul petrecerii, orașul este plin de oameni de diverse
naționalități ce râd, se distrează, se odihnesc la terase sau se vânează între ei cu roșii.
Este bine să știi că roșiile nu reprezintă niciun pericol pentru piele, din contră, au rolul
de dezinfectant, curăță pielea și o lasă fină. De altfel, extractele de roșii sunt folosite pentru
tratarea acneei.
(https://gradina.acasa.ro/legume-114/festivalul-rosiilor-ai-curaj-sa-participi-157208.html)
Elemente de construcţie a comunicării
1. Încercuieşte litera A, dacă enunţul este adevărat şi F, dacă este fals:
a) Festivalul La Tomatina a apărut în anul 1944.

A/F

b) Petrecerea ține două săptămâni.

A/F

c) La Tomatina este o sărbătoare a Spaniei.

A/F

d) Sărbătoarea are loc o dată la doi ani.

A/F

2. Alege varianta corectă.
 La Tomatina este o sărbătoare dedicată: a) roșiilor;
 Festivalul are o vechime de: a) un secol;

b) distracției;

b) trei decenii;

c) tinerilor.

c) 60 de ani.

 Perioada în care se desfășoară La Tomatina este:
a) la începutul primăverii;

b) iarna;

c) în ultima miercuri din august.

3. Conjugă verbul a cunoaște la modurile conjunctiv și condițional-optativ, timpul perfect.
Conjunctiv

Condiţional-optativ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........

...............
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4. Alcătuiește propoziții în care verbele de mai jos să aibă pe rând valoare copulativă și predicativă:
✿ a ajunge ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
✿ a ieși .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
✿ a (se) face ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
5. Subliniază forma corectă:
 Fii cuminte!/Fi cuminte!
 Nu fii rău!/Nu fi rău!
 Aș fi mers la cinema./Aș fii mers la cinema.
 Să fi bun!/Să fii bun!
 Ar fi cântat la petrecere./Ar fii cântat la petrecere.
 Am creat o revistă./Am creeat o revistă.
 Mi-ar plăcea să vii./Mi-ar place să vi.
6. Identifică predicatele din ultimul alineat al textului și precizează felul lor.
Predicatul

Felul predicatului

7. Subliniază locuţiunile verbale din textul următor şi notează câte un sinonim pentru fiecare dintre
acestea:
Mihai şi-a adus aminte de cartea împumutată de la bibliotecă. A căutat-o şi, când a găsit-o, a
băgat de seamă că avea coperta ruptă, a luat-o la fugă spre mama lui şi a rugat-o să-l ajute să repare
cartea.
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Locuțiunea verbală

Sinonimul

8. Completează spaţiile punctate cu formele verbului a lua.

luăm

I-am spus lui Mihai ................. un caiet.

să iau

El ................. caietul și îl examinează.

să luaţi

Trebuia ................. și alte lucruri.

iau

Noi ................. o carte.

să ia

Colegii mei ................. note bune la matematică.

să fi luat

Voi ar trebui ................. note mai bune la toate

să iei
ia

materiile.
Și eu vreau ................. notă bună la fizică.

nu lua

Te rog, ................. cărțile de pe masă!
Nu e sănătos ................. ce nu e al tău.

Redactare
Fii reporter pentru o zi şi scrie un articol, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinţi un
festival care se desfăşoară într-o altă ţară.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Alcătuiește trei propoziții în care să evidențiezi diferite valori morfologice ale lui i şi
precizează-le.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Alcătuiește două enunțuri în care să ai câte un nume predicativ exprimat prin:
adjectiv participial ..................................................................................................................
pronume posesiv ....................................................................................................................
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3. Realizează un cvintet în care să îl prezinţi pe Tibi Uşeriu, aşa cum reiese din fragmentul citat.
 un substantiv
 două adjective
 trei verbe
 un enunţ
 un substantiv

4. Imaginează-ți că ești o pasăre. Redactează o compunere narativă, de 100-150 de cuvinte, în care
să relatezi o întâmplare petrecută în timpul unei călătorii. Vei avea în vedere:
 să dai un titlu sugestiv compunerii tale;
 să precizezi două repere ale contextului spaţio-temporal;
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
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UNITATEA I – Călători prin lume
Fişa - Interculturalitate

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
A doua zi, marţi, în 30 iunie, la ora șase, ne-am reluat coborârea.
Mergeam întruna prin galeria de lavă1, adevărată platformă naturală,
blândă ca planurile înclinate ce țin încă loc de trepte la casele vechi. Am
mers tot așa până la ora 12 și 17 minute, moment în care l-am ajuns pe
Hans, care tocmai se oprise.
―Ah!, strigă unchiul. Am ajuns la capătul hornului!
M-am uitat în jur. Ne aflam la o răspântie, unde începeau două
drumuri întunecate și înguste. Pe care era mai bine s-o luăm? Greu de stabilit.
Unchiul nu voia să pară șovăielnic2, nici față de mine, nici față de călăuză3. Arătă cu mâna
tunelul dinspre răsărit și am luat-o cu toții într-acolo.
De altfel, ezitările de la această răspântie s-ar fi prelungit la nesfârșit, căci nu exista niciun
semn care să-ți indice pe care drum ar fi bine s-o apuci. Trebuia mers absolut la întâmplare.
Panta acestei noi galerii era destul de blândă, iar tăietura, foarte inegală. Uneori, treceam
pe sub arcade4 succesive, ce semănau cu naosul5 unor catedrale gotice. Artiștii din Evul Mediu ar
fi putut studia acolo toate formele arhitecturii religioase care au ca motiv ogiva 6. Ceva mai încolo,
ne aplecam pe sub arcade joase, în stil roman. Stâlpii groși, încastrați în masiv, se îndoiau sub
curbura bolților. [...]
Căldura rămânea suportabilă. M-am gândit, fără să vreau, la fierbințeala din vremea în
care lava care țâșnise din vulcanul Sneffels se năpustea prin această galerie, atât de liniștită acum.
Îmi imaginam torenții7 de foc spărgându-se în colțurile tunelului și acumularea vaporilor
supraîncălziți în acest loc strâmt!
„Numai de nu l-ar apuca pe bătrânul vulcan fantezia târzie de a se trezi din nou la viață!‖
(Jules Verne, O călătorie spre centrul Pământului)

Vocabular:

¹lavă – masă minerală în stare lichidă incandescentă, aruncată la suprafața pământului de un vulcan;
²șovăielnic – lipsit de convingere, de hotărâre; nestatornic, schimbător;
³călăuză – persoană care însoțește pentru a arăta drumul, a da indicațiile sau explicațiile necesare;
47

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară
⁴arcade – element arhitectural format din unul sau din mai multe arce și din elementele care le
susțin;
⁵naos – partea principală a unei biserici ortodoxe, situată între altar și pronaos, navă;
6

ogiva – sistem de construcție caracteristic arhitecturii gotice, format din intersecția a două arce de

cerc dispuse diagonal, care formează osatura unei bolți sau a unei deschideri;
7

torenți – apă curgătoare (de munte) cu debit nestatornic, care apare în urma ploilor mari sau după

topirea bruscă a zăpezii și care curge vijelios pe povârnișurile munților sau ale dealurilor.

Înţelegerea textului
1. Transcrie din fragmetul citat două secvențe care conțin un indice spațial și un indice temporal.

2. Indică două trăsături ale personajelor care pornesc în călătorie, aşa cum reies din fragmentul
citat.
………………………………………

………………………………………

3. Notează patru enunţuri prin care să defineşti călătoria.
1

• ..................................................................................................................

2

• ..................................................................................................................

3

• ..................................................................................................................

4

• ..................................................................................................................

4. Explică, în 30-50 de cuvinte, relaţia dintre titlu şi textul citat.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, rolul descrierii în textul citat.
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…

Comunicare orală
1. Citeşte textul din imaginea alăturată, extras
din O călătorie spre centrul Pământului de
Jules Verne, şi imaginează-ţi continuarea
fragmentului.
2.

Vizionează

prima

parte

a

filmului

O călătorie spre centrul Pământului de la
adresa https://filmehd.se/journey-to-the-centerof-the-earth-calatorie-spre-centrul-pamantului2008-filme-online.html
şi prezint-o oral colegilor.

Redactare
1. Scrie un dialog, de 100-150 de cuvinte, având ca temă călătoria.
În redactarea dialogului, vei avea în vedere:
 să utilizezi ca principal mod de expunere dialogul;
 să respecți structura unui text dialogat.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
VINO ÎNTR-O CĂLĂTORIE DE GRUP PENTRU TINERI

!

Te invităm într-o călătorie în Peru, pe tărâmul incașilor și al conquistadorilor! Peru este un
adevărat leagăn al istoriei, tradițiilor păstrate ca niciunde și al unei naturi impresionante. Casă a
marilor incași, un popor ce a cucerit un întreg continent, centrul dominației spaniole în Lumea
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Nouă, mici comunități ce își văd liniștiți de viață ca și cum timpul a stat în loc, deșert, canioane
abrupte, munți de necucerit sau jungla deasă. Toate se găsesc în Peru, o țară cât o lume întreagă!
Perioada: 27 mai - 10 iunie 2021, 15 zile;
Mărime grup: 12-18 persoane
(https://travelship.ro/calatorii-de-grup/peru)

Oraș din Peru

Peisaj rural din Peru

Ruine ale civilizației
incașe

(www.bing.com)
Înţelegerea textului
1. Încercuieşte răspunsul corect.
A. Peru este:
a. tărâmul incașilor și al conquistadorilor;

b. o țară îndepărtată;

c. o insulă.

B. Excursia urma să dureze:
a. patru zile;

b. cinci zile;

c. 15 zile.

C. Excursia este adresată unui grup de:
a. 10 persoane;

b. 12-18 persoane;

c. 5 persoane.

2. Alege una dintre imaginile de mai sus și prezint-o în 30-40 de cuvinte.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Convinge-ţi părinţii să îţi permită să mergi într-o excursie în Peru. Notează trei argumente care să
vină în sprijinul tău.
1

• ..................................................................................................................

2

• ..................................................................................................................

3

• ..................................................................................................................

4. Explică, în 30-50 de cuvinte, legătura dintre textul anunţului şi imagini.
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.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..
5. Prezintă oral semnificaţia citatului:
Concentrează-te pe călătorie, și nu asupra destinației. Bucuria nu este aflată în finalizarea
unei activități, ci chiar în implicarea în acea acțiune. (Greg Anderson)

Redactare
Imaginează-ți că ești ghid turistic la Palatul Versailles. Realizează o prezentare a palatului
pentru

colegii

tăi,

folosindu-te

de

informaţiile

din

filmuleţul

de

la

adresa

https://www.youtube.com/watch?v=Rf89lNk7UpM.

Să ştii mai multe, să fii mai bun!
Se crede că în Antarctica sunt cele mai aspre deșerturi de pe
Pământ și se estimează că aici nu a nins de aproape două milioane de ani.
Potrivit unui studiu al oamenilor de știință australieni, din cauza
schimbărilor climatice, zonele fără gheață din Antarctica s-ar putea extinde până la 25% până la
sfârșitul secolului XXI.

(https://incredibilia.ro/curiozitati-despre-antarctica/)

„Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll llantysiliogogogoch‖ este cel mai lung nume
de sat din lume (şi al treilea cel mai lung nume geografic). El este situat în Ţara Galilor şi atrage
atenţia prin câte litere „l‖ conţine.
(https://inbors.com/19-curiozitati-geografice-intr-adevar-ciudate)
Triunghiul Diavolului, Oceanul Pacific
Se povesteşte că şi aici au loc multe dispariţii ciudate şi inexplicabile, la fel ca în celebrul Triunghi
al Bermudelor. Mulţi cercetători au încercat să-şi expună teoriile cu privire la fenomenele de aici,
unii sugerând că activitatea vulcanică ar fi atât de intensă încât generează un magnetism capabil
să atragă spre pământ avioanele din înaltul cerului. Alţi teoreticieni sunt convinşi că Triunghiul
Diavolului reprezintă una dintre cele şapte porţi spre Iad, existente pe suprafaţa Pământului.
(https://www.romaniatv.net/)
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UNITATEA I – Călători prin lume
EVALUARE SUMATIVĂ

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.
SUBIECTUL I

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos.
Drumul Mătăsii a fost o serie de rute interconectate care au trecut prin Asia de Sud, între
Chang'an, China de azi, înspre Turcia, Siria și alte destinații ale Asiei Mici. „Drumul Mătăsii‖ este
de fapt o împletitură de drumuri de caravană, ruta principală legând bazinul Mării Mediterane cu
estul Asiei, denumirea aceasta fiind deja folosită în perioada bizantină.
O legătură comercială între China și Europa a existat din cele mai vechi timpuri, bazânduse pe schimburi de mărfuri, înlesnind totodată și contacte diplomatice și culturale. […]
Grecii şi apoi romanii au început să vorbească despre o țară îndepărtată pe care ei o
denumeau Țara serilor, pentru a desemna ceea ce denumim astăzi China. Romanii au devenit mari
amatori de mătase, după ce ei o achiziționaseră, pe la începutul erei creștine, de la parți: aceștia
organizaseră comerțul cu mătase. Numeroase alte produse erau transportate pe aceleași rute:
pietre prețioase și semiprețioase, porțelanuri, stofe de lână sau de in, ambră, fildeș, lac, mirodenii,
sticlă, coral, metale prețioase și arme etc. Comerțul se dezvoltă pe traseul „Drumului Mătăsii‖; în
timp ce în răsărit drumul comercial este relativ sigur, în vest siguranța comerțului este amenințată
prin conflictul dintre romani și parţi¹ și numai prin iscusința diplomatică a lui Augustus pacea este
asigurată pentru o anumită perioadă de timp. În timpul dinastiei Tang a înflorit de asemenea
comerțul, preluând de la perși controlul asupra drumului comercial. Al doilea împărat din dinastia
Tang Tang Taizong a reușit să controleze cea mai mare parte a Asiei centrale. [...]
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Drumul_m%C4%83t%C4%83sii)
Vocabular: ¹parţi – veche populaţie nomadă de origine iraniană, stabilită în vestul Asiei.
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(https://www.bing.com/)

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Notează, în tabelul pentru răspuns, litera corespunzătoare enunțului din coloana B,
astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
4 puncte
A
1. Drumul Mătăsii este reprezentat
2.Țara serilor
3. Asia centrală era controlată de
4. În timpul Dinastiei Tang

B
a. se dezvoltă comerțul.
b. Turcia.
c. de o serie de rute interconectate.
d. este China.
e. al doilea împărat din dinastia
Tang Tang Taizong.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect

1
2
3
4

2. Priveşte imaginea de mai sus şi scrie numele mării prin care trece Drumul Mătăsii.
3 puncte
…………………………………………………………………………………………………
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3. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Drumul Mătăsii lega bazinul Mării Mediterane de Asia de est.
Denumirea Drumul Mătăsii a fost folosită doar în perioada
bizantină.
China și Europa au făcut comerț din cele mai vechi timpuri.
Romanii vindeau mătase în China.

4. Aproape toată Asia centrală a fost controlată de:
a. Siria;
b. Imperiul Roman;
c. un împărat din dinastia Tang Tang Taizong.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

Adevărat

.

5. Explică, în 30-50 de cuvinte, relaţia dintre text şi imaginea dată.

Fals

2 puncte

5 puncte

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

6. Completează spațiile libere, scriind litera corespunzătoare răspunsului corect în spațiul
adecvat.
6 puncte
Textul dat este narativ nonficţional pentru că (1) __. Textul are scopul de a (2) __.
1

2

a. se prezintă
istoricul unei rute
comerciale
importante
a. sensibiliza

b. se relatează un
moment
semnificativ din
existența drumului
b. amuza
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c. se argumentează d. sunt prezentate
un punct de
personaje
vedere referitor la
o rută comercială
c. informa
d. convinge
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7. Prezintă, în 20-30 de cuvinte, importanța Drumului Mătăsii, valorificând informațiile din
textul dat.
6 puncte
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

SUBIECTUL al II-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos.
Naufragiatul subliniază ideea că nu contează câte obstacole se ivesc în
drumul nostru pentru că vom găsi soluții să le facem față. Această poveste nu
este atât despre supraviețuirea fizică a omului, ci mai degrabă despre
supraviețuirea spiritului său și totodată o ilustrare a ideii că această
supraviețuire nu este tocmai dificilă.
Tom Hanks îl interpretează pe Chuck Noland, un angajat FedEx, a cărui
viață – atât din punct de vedere personal, cât și profesional – se derulează ca un ceas. Cariera lui îl
conduce deseori în locuri foarte îndepărtate și totodată departe de prietena lui Kelly (Helen Hunt).
Existența monotonă a lui Chuck se sfârșește brusc atunci când după o prăbușire cu avionul
se regăsește izolat pe o insulă îndepărtată – naufragiat în cel mai dezolant loc imaginabil. Practic,
smuls din comoditatea vieții sale cotidiene, Chuck trebuie mai întâi să facă față nevoilor
fundamentale de supraviețuire incluzând apa, hrana și adăpostul. La marginea lumii începe
adevărata aventură pentru Chuck. După patru ani, soarta îi acordă lui Chuck o șansă de a găsi
drumul înapoi la civilizație, numai pentru a se confrunta cu o schimbare emoțională neașteptată.
Abilitatea lui de a persevera și de a spera sunt produsul noii sale experiențe de viață.[...]
(https://www.cinemagia.ro/filme/cast-away-naufragiatul-57/)
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
.
1. Seria care conține toate verbele la modul indicativ este:
a. subliniază, izolat;
b. se regăsește, smuls;
c. a găsi, incluzând;
d. se derulează, se ivesc.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este
.
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2. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.

6 puncte

A. Verbul din secvenţa îl conduce deseori este la:
a. indicativ;

b. infinitiv;

c. imperativ;

d. participiu.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

B. În enunțul Această poveste nu este atât despre supraviețuirea fizică a omului.,
verbul a fi are valoare:
a. predicativă;

b. auxiliară;

c. copulativă;

d. nominativă.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

C. Verbul se derulează este la diateza:
a. pasivă;

b. reflexivă;

c. activă;

d. nu are diateză.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

3. Notează sensul din text al locuțiunii verbale să le facem față.

2 puncte

………………………………………………………………………………………………
4. Pune verbul a interpreta la modul imperativ, numărul singular, formă afirmativă şi
negativă.
4 puncte
………………………………………………………………………………………………

5. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
În secvenţa După patru ani, soarta îi acordă lui Chuck o șansă de a găsi
drumul înapoi la civilizatie, numai pentru a se confrunta cu o schimbare emoțională
neașteptată. Abilitatea lui de a persevera și de a spera sunt produsul noii sale
experiențe de viață:
Enunțul

Adevărat

Sunt patru verbe la modul infinitiv.
Verbul sunt are valoare copulativă.
Verbul acordă este la conjugarea I.
Îi acordă este la diateza reflexivă.
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6. Scrie la diateza pasivă verbul din enunțul Părinții noștri au construit o casă.

2 puncte

……………………………………………………………………………………………..

7. În fragmentul Existența monotonă a lui Chuck se sfârșește brusc atunci când după o
prăbușire cu avionul se regăsește izolat pe o insulă îndepărtată – naufragiat în cel mai
dezolant loc imaginabil., sunt:
a. două propoziţii;

b. o propoziţie;

2 puncte
c. trei propoziţii;

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

d. patru propoziţii.

.

8. Alcătuiește o propoziție în care verbul a ajunge să aibă valoare copulativă.
2 puncte
…………………………………………………………………………………………………
9. Descrie în 30-40 de cuvinte, locul în care ai dori să faci o excursie. În acest text, vei
utiliza şi un verb la modul infinitiv, un verb la modul conjuctiv şi un verb la formă
negativă, pe care le vei sublinia.
6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
SUBIECTUL al III-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Băiatul blond îşi dădu drumul pe ultimul metru de stâncă şi începu
să-şi croiască drum spre lagună1. Deşi îşi scosese jerseul de şcoală şi-l târa
acum într-o mână, cămaşa cenuşie îi asudase pe trup şi părul i se lipise de
frunte. De jur împrejur, brazda lungă trasă prin junglă devenise o baie
fierbinte. Se trudea să-şi facă loc printre liane şi printre trunchiurile
zdrobite, când o pasăre, o apariţie roşie şi galbenă, ţâşni cu un ţipăt de
vrăjitoare; ţipătului îi răspunse un altul.
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― Hei! se auzi. Stai o clipă!
Desişurile din marginea brazdei se scuturară şi picături de ploaie căzură grindină.
― Stai niţel! zise vocea. M-am încurcat în liane.
Blondul se opri şi îşi trase ciorapii cu un gest automat, de parcă ar fi fost acasă, nu în
junglă. Vocea se auzi iar:
― De-abia mă pot mişca printre lianele astea.
Cel ce vorbise ieşi cu spatele dintre desişuri, iar crăcile îi zgâriară hanoracul slinos.
Mărăcinii se agăţaseră şi îi zgâriaseră rotulele goale şi plinuţe ale genunchilor. Se aplecă, scoase
cu grijă ţepii mărăcinilor şi se întoarse. Era mai scund decât băiatul blond şi foarte gras. Înaintă,
uitându-se atent pe unde calcă, apoi înălţă capul şi privi prin lentilele groase ale ochelarilor.
― Unde-i omul cu megafonul2?
Blondul clătină din cap.
― E o insulă. Cel puţin, aşa cred, zise el. Uite un colţ de stâncă în apă. Te pomeneşti că n-o
fi niciun om mare pe aici. Grăsanul păru uimit.
― A fost pilotul ăla. Dar nu era în compartimentul pasagerilor, ci în carlingă3.
Blondul făcu ochii mici şi scrută4 colţul de stâncă.
― Ce s-o fi întîmplat cu puştii? continuă el. Trebuie să fi scăpat câţiva. Sunt convins. Tu ce
crezi?
(Wiliam Golding, Împăratul muștelor)
Vocabular:

¹lagună – porțiune din bazinul unei mări sau al unui ocean separată aproape complet de rest printr-o
fâșie îngustă de pământ;
²megafon – difuzor de mare putere, folosit pentru transmiterea programelor sonore;
3

carlingă – cabină pentru echipajul unui avion, în care stă pilotul și unde sunt instalate comenzile de

zbor, aparatele de bord;
4

scrută – a privi cercetător, atent; a căuta să pătrundă cu privirea; a examina în amănunt.

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Formulează două idei principale referitoare la textul dat.

4 puncte

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Adevărat
Fals
Narațiunea este la persoana a treia.
Modul de expunere predominant în text este descrierea.
Acțiunea se desfășoară pe o insulă.
În text sunt prezente patru personaje.

3. Ilustrează, în 30-50 de cuvinte, două trăsături ale discursului narativ, existente textul dat.
6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, mesajul secvenţei: Se trudea să-şi facă loc printre liane şi
printre trunchiurile zdrobite, când o pasăre, o apariţie roşie şi galbenă, ţâşni cu un ţipăt
de vrăjitoare; ţipătului îi răspunse un altul.
4 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinţi o posibilă continuare a
fragmentului extras din Împăratul muștelor de Wiliam Golding.

12 puncte

În redactarea răspunsului tău, vei avea în vedere:
- să folosești cel puţin două moduri de expunere;
- să utilizezi cel puţin patru verbe la diferite moduri;
- să respecți limita de cuvinte precizată.
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.
Pentru conținutul compunerii vei primi 8 puncte, iar pentru redactarea ei, 4 puncte.
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UNITATEA II – Arta spectacolului
Fişa 1. Discursul dramatic. Substantivul. Articolul. Textul nonliterar

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
ACTUL II
SCENA II
RICĂ (Intră, se oprește pe prag, vede pe Veta în spate, răsuflă din adânc, pune mâna la inimă și
înaintează în vârful degetelor până la spatele scaunului ei; cade în genunchi și începe cu putere):
Angel radios!
VETA (dă un țipăt, se scoală și fuge în partea cealaltă a scenii, făcându-și cruce și scuipându-și în
sân): A!
RICĂ (întorcându-se în genunchi spre partea unde a fugit ea): Angel radios! Precum am avut
onoarea a vă comunica în precedenta mea epistolă¹, de când te-am văzut întâiași dată pentru prima
oară mi-am pierdut uzul rațiunii; da! sunt nebun...
VETA: Nebun! (Strigând.) Săriți, Chiriac! Spiridoane!
RICĂ: Nu striga, madam (se târăște un pas în genunchi), fii mizericordioasă²! Sunt nebun de amor:
da, fruntea mea îmi arde, tâmplele-mi se bat, sufer peste poate, parcă sunt turbat.
VETA: Turbat?... Domnule, spune-mi degrab’, c-aminteri, strig: cine ești, ce poftești, ce cauți pe
vremea asta în casele oamenilor?
RICĂ (se ridică și se apropie de dânsa tăindu-i drumul): Cine sunt? Mă întreb cine sunt? Sunt un
june tânăr și nefericit, care sufere peste poate și iubește la nemurire.
VETA: Ei! Ș-apoi? Ce-mi pasă mie! (După o mică reflecție.) Vai de mine! Ăsta e vr-un pungaș³: a
aflat că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. (Tare, strigând.) Chiriac! Spiridoane!
Săriți! Hoții!
RICĂ (cu mâinele rugătoare): Nu striga! Nu striga! Fii mizericordioasă; aibi pietate⁴! M-ai
întrebat să-ți spui cine sunt, ți-am spus. Mă întrebi să-ți spui ce caut... Ingrato⁵! Nu mi-ai scris
chiar tu însuți în original?
VETA: Eu?
RICĂ: Da! (Se ridică.) Nu mi-ai scris să intru fără grijă după zece ceasuri la numărul 9, strada
Catilina, când oi vedea la fereastră că se micșorează lampa? Iată-mă. M-am transportat la
localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc precum iubește sclavul lumina și orbul libertatea.
(I.L. Caragiale, O noapte furtunoasă)
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Vocabular:

¹epistolă – scrisoare;
²mizericordioasă – îndurătoare, milostivă, generoasă;
³pungaş – hoţ de buzunare, om şmecher, viclean, escroc;
⁴pietate – evlavie, smerenie, sentiment de respect profund şi duioşie faţă de cineva sau ceva;
⁵ingrată – nerecunoscătoare.

Lectura
1. a. Folosind sufixele de mai jos, formează substantive de la cuvintele: blând, senin, tânăr, strung,
a vinde.
-ar

-ătate

-ime

-ețe

-tor

b. Alcătuiește enunțuri cu noii termeni formaţi.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Construieşte un enunţ interogativ afirmativ în care să folosești omonimul cuvântului la din text.

3. Explică folosirea apostrofului din secvența: domnule, spune-mi degrab’.
........................................................................................................................................................
4. Transcrie din text două structuri pleonastice.

5. Notează două trăsături ale genului dramatic şi ilustrează-le cu exemple din text.

61

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

6. Prezintă, în 50-70 de cuvinte, rolul didascaliilor în textul citat.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Găsește câte o secvență care să corespundă modurilor de expunere prezente în text.
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
8. Precizează rolul utilizării enunţurilor
exclamative în replica de mai……………………………
jos:
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

VETA: Ei! Ș-apoi? Ce-mi pasă mie!……………………………
(După o mică reflecție.) Vai de……………………………
mine! Ăsta e vr-un pungaș: a
……………………………
……………………………
aflat că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. (Tare, strigând.) Chiriac! Spiridoane!
…
…
Săriți! Hoții!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Comunicare orală
1. Prezintă oral rezumatul fragmentului citat.
2. Joc de rol. Interpretează în faţa clasei, împreună cu un coleg, fragmentul citat din opera literară
O noapte furtunoasă de I.L.Caragiale.
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.
Redactare
Prezintă, în 100-150 de cuvinte, o continuare a dialogului dintre Rică și Veta.
Vei avea în vedere:
 să foloseşti ca principal mod de expunere dialogul;
 să existe o legătură între textul citat şi cel imaginat de tine;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
I. Citeşte textul de mai jos şi răspunde cerințelor:
Anul acesta se împlinesc patruzeci de ani de
fiinţare a vechii reviste „Teatrul‖ și a noii reviste ,,Teatrul azi‖.
De ce le-am considerat laolaltă? Fiindcă, în ciuda tuturor şi,
adeseori, esenţialelor diferenţe, cele două reviste se continuă; în
ciuda rupturii petrecute în 1989, ele aglutinează sensuri și direcţii,
aşa cum se întâmplă și cu generaţiile succesive, ba chiar și cu
revoluţiile; în ciuda schimbării peisajului teatral însuși, cele două publicaţii, unite și despărţite în
același timp, au fost și rămân principala oglindă a vieţii teatrale româneşti. Cei care se dau în vânt
după separaţii maniheiste¹ nu pot concepe decât două ipostaze² ale acestei reviste de teatru: cea de
dinainte și cea de după 1989.
(Dumitru Solomon, O împlinire)
Vocabular:

¹maniheiste – adept al maniheismului (mişcare religioasă din Orientul Apropiat, potrivit căreia lumea
este guvernată de două principii, al binelui şi al răului);
²ipostază – stare, situaţie, aspect, formă.

Elemente de construcţie a comunicării
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului subliniat.
CIÚDĂ, ciude, s. f. Sentiment de părere de rău, de invidie amestecată cu supărare sau de invidie
amestecată cu dușmănie. ◊ Loc. adv. și prep. În ciuda cuiva = cu intenția de a supăra pe cineva, în
necazul, în pofida cuiva; înfruntând împotrivirea cuiva sau a ceva. ◊ Loc. conj. În ciuda faptului
că... = cu toate că..., deși. ◊ Expr. A face (cuiva) în ciudă = a necăji intenționat (pe cineva). – Din sl.
čudo „minune”.

(www.dexonline.ro)

............................................................................................................................................................
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2. Precizează tema textului dat, justificându-ți răspunsul în 20-30 de cuvinte.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Notează din fragmentul de mai sus cinci substantive articulate hotărât și cinci substantive
nearticulate.
Substantive articulate hotărât

Substantive nearticulate

4. Completează spațiile punctate cu articolele potrivite:
Articole genitivale

Articole demonstrative

Articole nehotărâte

fata ........... cărei părinți;

copacilor ........... verzi

........... fluture, ...........

florile ........... căror petale;

casei ........... mici

libelulă și ........... albine

cartea ........... cărei prefață;

eleva ............. isteaţă

zburau deasupra ...............

copilul ........... cărui creion;

băiatul ............. priceput

flori și a ........... copac.

albastrul pur ............. cerului

tatălui ............. harnic

5. Articulează hotărât şi nehotărât substantivul teatru, apoi construiește câte un enunț cu fiecare
formă obținută pentru cazurile:
a. nominativ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
b. genitiv ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6. Foloseşte în enunţuri substantivul actor. Pune-l la cazurile menţionate mai jos:
nominativ ..............................................................................................................................
genitiv …...............................................................................................................................
dativ……................................................................................................................................
acuzativ…..............................................................................................................................
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7. Obţine substantive proprii de la substantivele comune de mai jos şi integrează-le în enunţuri.
târg
………………………………………………………………………
om

………………………………………………………………………

creangă

………………………………………………………………………

crin

……………………………………………….………………………

8. Grupează substantivele de mai jos în funcţie de indicaţiile din tabel: neam, tăieţei, aur, grâu,
fotbal, fizică, roi, icre, aplauze, mulţime, lapte, sânge, tineret, popor, Bucureşti, ochelari, pantaloni.
✿

substantive
colective

✿

substantive
defective de plural

✿

substantive
defective de singular

Redactare
Prezintă, în 100-120 de cuvinte, recenzia unei piese de teatru la care ai participat ca
spectator.
Vei avea în vedere:
 să prezinţi aspecte legate de o piesă de teatru;
 să îţi exprimi opinia cu privire la respectiva piesă de teatru;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecţi limita de cuvinte indicată.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Redactează o fișă biografică a scenografului Adrian Damian, valorificând informaţiile din
interviul Încerc să nu repet ceva ce știu că pot să fac, publicat la adresa https://www.scena
9.ro/article/interviu-scenograful-adrian-damian.
65

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

Fişa biografică va cuprinde:
 vârsta scenografului;

 premiul obținut în 2016;

 numărul de spectacole la care a lucrat;

 numele a patru regizori români alături

 teatrele cu care a colaborat;

de care s-a implicat în realizarea unor

 domeniul în care s-a pregătit;

proiecte.

.
2. Notează în fiecare norişor câte o idee reţinută în urma lecturării interviului.

3. Precizează valorile stilistice ale secvenţelor subliniate:
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
(Mihai Eminescu, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie)
.........................................................................
Și ochii tăi, topite stele a dimineții, privesc […] în noaptea sufletului meu.
(Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis)
.........................................................................
Clopotele, clopotele... / Tac și-n urmă sună iară.
(Ion Minulescu, Clopotele)
.........................................................................
Ce e val ca valul trece...
(Mihai Eminescu, Glossă)
..........................................................................
4. Dezlegând rebusul de mai jos, vei afla, pe verticala A – B, denumirea unei specii literare
dramatice. Fiecare răspuns aşteptat este substantiv.

A

 Între personaje se realizează un schimb de ...
 Cel care interpretează un rol se numeşte ...
 Autorul textului dramatic se numeşte ...
 Piesa de teatru se joacă pe ...
 Modul principal de expunere în discursul dramatic ...
 Intervenţia dramaturgului apare în...
 Textul dramatic este structurat în ...

B
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UNITATEA II – Arta spectacolului
Fişa 2. Discursul dramatic. Substantivul. Subiectul. Afișul

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:

ACTUL I
SCENA III
TRAHANACHE (intră prin fund, fără să ia seama la Ghiță, care se
ridică repede la intrare. Trahanache e mișcat): A! Ce coruptă
soțietate!... Nu mai e moral, nu mai sunt prințipuri, nu mai e nimic:
enteresul și iar enteresul... Bine zice fiu-meu de la facultate
alaltăieri în scrisoare: vezi, tânăr tânăr, dar copt, serios băiat! Zice:
„Tatițo, unde nu e moral, acolo e corupție, și o soțietate fără
prințipuri, va să zică că nu le are!‖ ... Auzi d-ta mișelie, infamie. (Vede pe Ghiță.) Aici erai, Ghiță?
(Se stăpânește.)
PRISTANDA: Aici, sărut mâna, coane Zahario.
TRAHANACHE: Fănică a ieșit?
PRISTANDA: Ba nu, coane Zahario, vine numaidecât momental, e dincolo... A! iată conul Fănică.
TIPĂTESCU (cu pălăria și haina de oraș vine din stânga, e surprins la vederea lui Zaharia): Neică
Zaharia! Cum se poate? Ai ieșit înainte de dejun? Ce e?
TRAHANACHE: E comédie1, mare comédie, Fănică, stăi să-ți spui. (Îi face semn să expedieze pe
Pristanda.)
( I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută )
Vocabular: ¹comédie – întâmplare ciudată și hazlie; poznă, bazaconie; lucru neașteptat.

Lectura
1. Alcătuiește un enunț în care cuvântul comédie să fie accentuat pe o altă silabă.
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2. Scrie forma literară a cuvintelor de mai jos:
................................................................................................................................................................

soțietate

prințipuri

enteresul

să-ți spui

………………………
3. Notează
formele diminutivale ale substantivelor: scrisoare, băiat şi oraş.
…….

4. Explică rolul virgulelor din secvenţa: ... mare comédie, Fănică, stăi să-ți spui.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Numește personajele care dialoghează în fragmentul citat.

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

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

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

6. Indică:
principalul mod de expunere din text ........................................................................................
rolul didascaliilor în fragmentul dat ..........................................................................................
....................................................................................................................................................
7. Justifică scrierea cu litere mari a primului cuvânt din secvenţa „TRAHANACHE: Fănică a
ieșit?”.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Explică într-un enunţ natura relației dintre Pristanda şi Trahanache, pornind de la secvenţa: „Aici,
sărut mâna, coane Zahario!”.
................................................................................................................................................................
.
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Comunicare orală
1. Prin ce mijloace mass-media pot fi aduse la cunoștința
publicului diferite evenimente culturale?

2. Prezintă-le colegilor informaţiile cuprinse în afişul
următor.

Redactare
Argumentează, în 100-150 de cuvinte, că fragmentul dat respectă structura discursului
dramatic. Vei avea în vedere:
 să prezinți cel puţin două trăsături ale discursului dramatic identificate în textul citat;
 să valorifici textul dat pentru susţinerea cu exemple a trăsăturilor discursului dramatic;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Teatrul este și poate însemna fie arta, fie clădirea în acțiune importantă. […] Este
vorba de spectacole în care actorii reprezintă personaje pentru a fi privite din exterior (de către un
public), într-un timp și spațiu limitat. Dialogurile scrise se numesc piese de teatru, dar există și
teatru fără text, scris dinainte, sau chiar fără cuvinte, folosindu-se de mimă și dans.[...]
De asemenea, teatrul poate avea un efect de catharsis1, pentru a exterioriza sentimentele
care nu sunt permise de societate. Teatrul poate fi de asemenea și un mod de divertisment. […]
Pentru realizarea unui spectacol dramatic, teatrul poate îmbina desenul, muzica, dansul,
dar și poezia și proza. […]
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Teatru - Teatru)
Vocabular: ¹catharsis – purificare a spiritului cu ajutorul artei prin participarea intensă la fenomenul artistic.
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Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text.
Enunțul
Teatrul ajută la exteriorizarea sentimentelor.

Adevărat

Fals

Există şi teatru fără text.
Teatrul îmbină mai multe arte.
La teatru timpul şi spaţiul nu sunt limitate.
2. Încercuieşte variantele corecte cu privire la afirmaţia: Teatrul reprezintă …
a. artă;

b. clădire;

c. mod de divertisment;

d. text.

3. Subliniază substantivele din primul paragraf al fragmentul citat şi grupează-le în funcţie de genul
acestora.
Genul masculin

Genul feminin

Genul neutru

4. Identifică subiectele din primul enunţ al textului și precizează felul lor.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. Notează forma de singular a substantivelor din tabel şi alcătuiește cu acestea enunțuri
exclamative:
Forma de plural
 spectacole

Enunţul exclamativ

Forma de singular

 actori
 personaje
6. Notează din textul dat cinci termeni din câmpul lexical al substantivului teatru.
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7. Identifică în enunţul de mai jos patru substantive şi completează tabelul cu informaţiile solicitate:
De asemenea, teatrul poate avea un efect de catharsis, pentru a exterioriza sentimentele care nu
sunt permise de societate.
Substantiv

Fel

Număr

Gen

Caz

Articol

8. Notează o rețetă culinară în care să folosești cel puţin cinci substantive defective de plural.

Redactare
Exprimă-ți opinia, în 80-120 de cuvinte, cu privire la elementele care contribuie la punerea în
scenă a unei piese de teatru.
Vei face referire la: indicațiile scenice, decor, costumaţie, muzică, jocul actorilor etc.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Alcătuieşte enunţuri, respectând indicaţiile de mai jos:
subiect simplu .......................................................................................................................
subiect multiplu .....................................................................................................................
subiect inclus..........................................................................................................................
subiect subînţeles ..................................................................................................................
2. Foloseşte în enunţuri termenul actriţă, astfel încât să îndeplinească cinci funcţii sintactice diferite
şi precizează-le.
Funcţie sintactică

Enunţ
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3. Completează spaţiile punctate de sub fiecare chenar cu tipul de text corespunzător: anunț,
invitație şi comunicat de presă.
Vă invităm la petrecerea organizată cu ocazia
onomasticii fiicei noastre, la restaurantul
„Scena‖ de pe strada I.L. Caragiale,
joi, 14 mai 2020, de la ora 17:00.
Vă așteptăm cu drag!

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

TEATRUL PENTRU COPII
„Țăndărică‖
Din București, vine în Marghita!
Piesa „Pinocchio‖, preferata copiilor, va fi
interpretată de artiști celebri.
Prima reprezentație va avea loc
joi, 17 decembrie 2020, ora 17.00, în sala mare
a Casei de Cultură.
Veniți să vă bucurați de copilărie!

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

Maratonul de teatru
pentru adolescenţi - PREZENT
este un proiect de artă
educaţională
şi
creaţie
teatrală, care se va desfăşura
în
cadrul
Platformei
Internaţionale
de
Teatru
Bucureşti (PITB) ediţia a
șaptea, în data de 1 octombrie
2020.
Proiectul va cuprinde
live streaming-uri pe Youtube
şi Facebook a cinci spectacole
realizate
cu
trupe
de
adolescenţi invitate: Acting Up
Bucureşti,
Brainstorming
Bucureşti, Compania de teatru
OKaua, PlayHood Ferentari,
Victory of Art.
(https://agenda.liternet.ro)

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

4. Prezintă-ţi actorul preferat, făcând referire la cariera sa (de exemplu, filmele sau piesele de teatru
în care a jucat, premiile obținute). Realizează-ţi proiectul într-o formă inedită.
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UNITATEA II – Arta spectacolului
Fişa 3. Discursul dramatic. Complementul. Dialogul formal şi dialogul informal

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
ACTUL I
NICHITA: Sunt tare curios să-l văd în faţă.
VARLAM: E neschimbat ca înfăţişare, atâta doar că anii i-au cam pungit obrajii. (Oprindu-se în
prag.) Să ştii că nu-i acasă. […] Poate că Ana e acasă.
NICHITA: Cine e Ana?
VARLAM: Nevastă-sa.
NICHITA: Cum, e însurat?
VARLAM: De zece ani.
NICHITA: Mare minune! M-am gândit de multe ori la el, dar, să-ţi spun drept, nu mi l-am
închipuit niciodată şef de familie. Chirică… cu nevastă.
VARLAM: Și copii.
NICHITA: Mare minune! (Fira intră în bucătărie)
VARLAM: Coniţa e acasă?
FIRA: Nu. E plecată în oraş.
VARLAM: Şi boierul?
FIRA: Dumnealui e la câmp. […]
VARLAM: Toanta a vrut să sune că Chirică e afară la alergări. Azi e zi de curse. Aşa e.
NICHITA: Tot se mai ţine de ele?
VARLAM: E marea lui slăbiciune; singura de altfel. Îţi aduci aminte? Noi strigam numele unui
cal şi el îi spunea părinţii pe dinafară, când a alergat întâi, de câte ori a câştigat, pe ce distanţă şi
cu jochei¹.
(George Ciprian, Omul cu mârțoaga²)
Vocabular: 1jochei – călăreţ specializat în conducerea cailor la alergările de galop şi de obstacole de pe hipodrom;
2

mârţoaga – cal slab, rău îngrijit.

Lectura
1. Găseşte câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în text:
înfățișare .....................................

însurat .....................................
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plecată .....................................

conița .....................................

2. Construieşte trei enunţuri în care cuvântul subliniat din secvenţa să-ţi spun drept, să aibă alte
sensuri faţă de cel din text.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Explică rolul semnelor de punctuaţie din secvenţa „NICHITA: Ce te face să crezi?”.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Ordonează alfabetic cuvintele din secvenţa „VARLAM: Toanta a vrut să sune că Chirică e afară
la alergări”.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Formulează două idei principale care se pot desprinde din fragmentul dat.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
6. Precizează scopul timpului limitat şi al spaţiului restrâns în textul dramatic.

7. Formulează un enunţ în care să prezinţi slăbiciunea lui Chirică.

8. Identifică două modalităţi de realizare a comicului în textul dat.
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……………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Comunicare orală
1. Doreşti să participi la premiera piesei de teatru
Omul cu mârţoaga de George Ciprian. Imaginează-ţi că te
afli la agenţia de teatru şi soliciţi detalii cu privire la acest
spectacol. Foloseşte informaţiile din afişul dat.

2. Participi la o conferinţă de presă desfăşurată la premiera
piesei de teatru Omul cu mârţoaga de George Ciprian.
Prezintă un dialog purtat de regizor şi un reporter.
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/omul-cumartoaga-se-joaca-la-ccs-iasi/142978/

Redactare
Argumentează, în 100-150 de cuvinte, că opera literară Omul cu mârțoaga de
George Ciprian are structura discursului dramatic.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 să precizezi patru trăsături ale discursului dramatic;
 să prezinți detaliat două trăsături ale discursului dramatic, valorificând fragmentul dat;
 să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
 să respecţi limita de cuvinte indicată.
II. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
„Teatrul înseamnă o călătorie pe drumul: autor-text-regizor-actor-scenă-public.‖ […]
„Consider că teatrul este indispensabil în viața tinerilor, pentru că arta este una dintre principalele
modalităţi prin intermediul căreia reuşim să evadăm din cotidian, iar cunoștinţele despre teatru şi
scenă ne ajută să ne conturăm şi o personalitate puternică pe parcursul anilor de adolescenţă şi de
maturitate‖. […]
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Lumea teatrului nu este numai roz, plină de bucurie şi râsete, ci poate fi gri, tristă şi
înfrigurată. Acest lucru nu este un punct negativ, dacă vă împărtăşiţi sentimentele personajelor. Ele
nu trec numai prin aceeaşi stare ca tine, ci îţi arată şi cum poţi depăşi acea stare.
În cele din urmă, e musai să apreciezi munca depusă de fiecare actor în parte, pasiunea şi
dedicarea actorilor, dar şi a regizorilor, a scenografilor şi a personalului de producţie. Cu toţii
muncesc enorm pentru a pune în scenă, la timp, acele spectacole uimitoare. […]
Este o artă transmisă din generaţie în generaţie, singura care a rămas pură şi neatinsă de
progresul tehnologic. Este cea care se foloseşte de tehnologie pentru a ţine pasul cu schimbările,
dar, în acelaşi timp, face ca totul să pară natural. […]
În concluzie, bucuraţi-vă de teatru, bucuraţi-vă de trecut, de prezent şi de viitor, de
spectacol şi de emoţii! Dacă nu iubeşti teatrul, nu ai cum să iubeşti omul. Iubiţi teatrul!
`

Laurian Duluj
Articol publicat în numărul 26 din 27 iunie 2020
(https://libertatea.rs/de-ce-iubim-teatrul/)
Elemente de construcţie a comunicării

1. Alege varianta formată doar din termeni care aparţin câmpului lexical al teatrului:
a. public, scenografie, tehnologie, proces, articol;
b. regizor, actor, scenă, public, scenografie;
c. personalitate, cotidian, artă, regizor, actor.
2. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia ultimului paragraf al textului.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Numeşte tipul complementelor prezente în secvenţele citate mai jos:
a pune în scenă, la timp
reuşim să evadăm din cotidian
muncesc enorm
se foloseşte de tehnologie
Dacă nu iubeşti teatrul, nu ai cum să iubeşti omul
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4. a. Subliniază în secvenţa arată şi cum poţi depăşi acea stare un complement exprimat prin verb.
Notează felul complementului în chenarul alăturat.
b. Foloseşte forma de gerunziu a acestui verb într-un enunţ şi precizează-i funcţia sintactică.
................................................................................................................................................
5. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul teatru să fie:
Funcţie sintactică

Enunţ

• complement direct
• complement indirect
• complement circumstanţial de loc
• complement circumstanţial de mod
6. Utilizează în enunţuri cuvintele de mai jos, astfel încât să respecte indicaţiile date:
Valoare morfologică,
funcţie sintactică
•toamna
substantiv,
subiect
adverb, complement
circumstanţial de timp
•deasupra adverb, complement
circumstanţial de loc
prepoziţie

Enunţ

Cuvânt

•obraznic

adjectiv,
atribut adjectival
adverb, complement
circumstanţial de mod

7. Completează spaţiile punctate cu prepoziţiile corespunzătoare, pentru a obţine:
complement circumstanţial de mod – Vorbesc .......... mama.
complement circumstanţial de timp – Ajung acasă .......... mama.
complement circumstanţial de loc – Stau .......... mama.
8. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele băieţi, fată, Ioana, Mihai să fie complemente indirecte în
cazul dativ şi respectă flexiunea potrivită cazului indicat.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Redactare
Explică, în 80-100 de cuvinte, relația dintre
ilustrația alăturată și importanța costumaţiei pe scena
teatrului.
Vei avea în vedere:
 să utilizezi structura adecvată tipului de text cerut;
 să foloseşti cel puţin două argumente;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecţi limitele de spațiu indicate.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Utilizând aplicaţia Google Maps, realizează un traseu de unde locuieşti până la un teatru dintr-un
judeţ vecin. Stabileşte două opriri pe ruta aleasă, calculează timpul necesar pentru a ajunge la
destinaţie şi prezintă mjilocul de transport folosit.
2. Priveşte imaginea de mai jos, alege un loc din sala de teatru pentru care să achiziţionezi un bilet
on-line şi motivează-ţi alegerea. Foloseşte cel puţin trei tipuri diferite de complemente şi
subliniază-le.

(https://www.eventim.ro/ro/bilete/mostenirea-norocului-oradea-teatrul-de-stat-1214296/performance.html)
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3. Ce se prezintă în imaginea de mai jos? Alcătuieşte trei enunţuri folosind informaţiile identificate.

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

4. Exprimă-ţi opinia, în 60-80 de cuvinte, cu privire la proverbul: Nu haina îl face pe om.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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UNITATEA II – Arta spectacolului
Fişa 4. Discursul dramatic. Vorbirea directă şi vorbirea indirectă. Prepoziția.
Locuțiunea prepozițională. Postarea on-line

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

ACTUL II
SCENA I
DACIA (aruncă o privire spre pendulă): Vai de mine... Zece, și n-am făcut nimic până acuma...
Prost obicei și ăsta, să faci baie în fiecare dimineață... îți 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).
CHIRIACHIȚA: Nu e vorba d-ăștia… (arată cărțile). Eu vorbesc de cei de la Domnița Bălașa…
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 pasenţe¹…
CHIRIACHIŢA (Plină de mister): Dacă ai şti tu ce dau!
DACIA (Dintr-o dată 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 că
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 )
Vocabular: 1 pasenţă - mod de a da în cărţi şi de a ghici viitorul sau trecutul cuiva.
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Lectura
1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor:
pendula →.........................................

mister→.........................................

o să izbutească→.........................................

coadă→.........................................

2. Explică rolul punctelor de suspensie în secvenţa: Vai de mine... Zece, și n-am făcut nimic până
acuma... Prost obicei și ăsta, să faci baie în fiecare dimineață... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. Desparte în silabe termenii:
✿ funcțiune → ..................................
✿ lumânări → ..................................
✿ instalată → ..................................
✿ mă-nghesui → ..................................
4. Construieşte câte două enunţuri în care să ilustrezi polisemia termenilor prost şi a asculta.
prost………………….………………………………………………...…………..……
……………………………………………………………………...………….......
a asculta …………………………………………………………………..……….........
...........................................................................................................................

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, rolul dialogului în textul dat.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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6. Transformă din vorbire directă în vorbire indirectă replicile din tabel:
VORBIRE DIRECTĂ

VORBIRE INDIRECTĂ

DACIA (Dintr-o dată 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 că
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)…
7. Notează trei transformări apărute în urma trecerii din vorbire directă în vorbire indirectă, la
exerciţiul anterior.
2

1

3

8. Scrie două idei principale referitoare la textul dat.
…………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………….…………
…
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Comunicare orală
1. Numeşte sentimentele exprimate de fiecare mască.

Ilustraţie:
Huta Adelina, elevă

(https://www.freepik.com/premium-vector/collectionpantomime-boy-acts_3774990.htm)

2. Descrie desenul de mai sus.
Redactare
Argumentează, în 100-150 de cuvinte, că fragmentul citat din opera literară Titanic vals de
Tudor Muşatescu respectă structura discursului dramatic.
Vei avea în vedere:
 să prezinţi cel puțin două trăsături ale discursului dramatic;
 să ilustrezi trăsăturile identificate cu exemple din textul citat;
 să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie;
 să respecţi limita de cuvinte indicată.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la cerințe:
Tudor Muşatescu, ultimul interviu
Ziarul Metropolis vă prezintă ultimul interviu acordat de Tudor Muşatescu, în 1970, în
revista „Teatrul‖, cu puţin timp înainte de a muri. [...]
– Ce înseamnă pentru dv. înţelepciunea: resemnarea, indiferenţa, entuziasmul? [...]
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– Entuziasm şi înţelepciune sunt noţiuni incompatibile. Cât priveşte
înţelepciunea, ea nu există în stare pură. Fiecare trebuie să fie propriul său
bijutier. Vrăjitorul care scoate dintr-un cărbune mort, stins, o piatră
preţioasă, e un înţelept. Şi cei care fac cultura lumii sunt înţelepţi. Din păcate,
cei care iau în mână o carte, nu se gândesc la munca meşterului. [...]
– 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‖. [...] Mi-am dorit atunci, pe loc, definitiv, să devin

Tudor Muşatescu
1903-1970

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.
(https://www.ziarulmetropolis.ro)
Elemente de construcţie a comunicării
1. Imaginează-ți că ți s-ar oferi ocazia de a continua interviul cu dramaturgul Tudor Muşatescu.
Notează două întrebări pe care i le-ai adresa.

2. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, mesajul ultimului enunţ din fragmentul dat.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Identifică prepoziţiile din textul dat şi clasifică-le în funcţie de structură.

Prepoziţii compuse

Prepoziţii simple

4. Lucraţi în perechi. Notaţi, în trei minute, cât mai multe locuțiuni prepoziționale formate prin
combinarea cuvintelor din coloanele A şi B.
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Va câștiga perechea care va crea cele mai multe locuțiuni.
A

B

alături, fața,
referitor, timpul
urma, cauza, lungul,
împreună, pricina,
mijlocul, conform,
afară, loc

la
cu
din
în
de
de-a

Locuţiuni prepoziţionale

5. Completează spaţiile punctate cu prepoziția la sau cu grupul l-a.
S-a grăbit ....... școală.
Valeriu ....... întâmpinat cu o expresie îngrijorată.
Ceilalți se uitau fix ....... planta adusă de peste mări.
Pe Radu ....... străbătut un fior.
Nu au avut în vedere zgomotele şi nu au mai pus ....... ferestre camuflajul.
6. Completează tabelul de mai jos cu informaţiile solicitate pentru cuvintele subliniate:
Enunţ

Funcţie sintactică

Caz

Mirela vine de la şcoală.
Penița este de aur.
Reuşita graţie efortului ne-a bucurat.
Toți au fost împotriva mea.
Echipa noastră a jucat contra nemților.
A procedat conform cerințelor.
Am ajuns acasă înaintea mamei, nu după ea.
7. Notează în spaţiile punctate prepoziţiile potrivite: ca, pe, pe lângă, cu, de prin, pentru, în
Cei mai dezinvolți – actorii!

Moartea lor ..... scenă e atât de naturală,

............ mânecile suflecate

Încât, ............ perfecțiunea ei,

Cum știu ei să ne trăiască!

Cei ............ cimitire,

N-am văzut niciodată un sărut mai perfect

Morții adevărați,

............ al actorilor ............ actul trei,

Morți tragic, odată ............ totdeauna,

Când încep sentimentele să se clarifice

Parcă mișcă!
(Marin Sorescu, Actorii)
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8. Notează în coloanele potrivite prepozițiile și locuțiunile prepoziționale de mai jos:
contrar

cu

în stânga
contra

odată cu

pentru

graţie

datorită

îndărătul

împotriva

deasupra
împreună cu

prepoziții pentru
acuzativ

locuţiuni
prepoziţionale
pentru acuzativ

prepoziții pentru
dativ

mulțumită
la

asupra
în dreapta

de

dedesubtul

înapoia

prepoziții pentru
genitiv

locuţiuni
prepoziţionale
pentru genitiv

Redactare
Documentează-te folosind Internetul. Elaborează un proiect în care să prezinţi trei teatre
faimoase. Vei posta tema pe grupul clasei, unde au loc activităţi on-line.
Vei avea în vedere:
 să prezinţi informaţii despre trei teatre faimoase;
 să utilizezi imagini sugestive;
 să îţi realizezi tema sub forma unei postări on-line;
 să respecți regulile de ortografie și de punctuație.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Construiește enunţuri în care prepoziţiile dinaintea, dedesubtul, deasupra şi datorită să
însoţească substantive care îndeplinesc funcţia sintactică de complement. Precizează felul
complementului și cazul în care se află substantivul.
Prepoziţia

Enunţul

✿ dinaintea
✿ dedesubtul
✿ deasupra
✿ datorită
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2. Utilizează în enunţuri cuvintele mulţumită, înapoi(a), împrejur(ul), astfel încât să îndeplinească
două valori morfologice diferite şi numeşte-le.
Termen
⸙

mulţumită

⸙

înapoi(a)

⸙

împrejur(ul)

Enunţ

Valoare morfologică

3. Imaginează-ți o întâlnire de neuitat cu actori îndrăgiți de tine. Redactează un text, de 100-120
de cuvinte, în care să prezinți această experiență. În compunerea ta vei integra cel puțin cinci
prepoziţii şi trei locuțiuni prepoziționale pe care le vei sublinia.
Vei avea în vedere:
 să utilizezi cel puțin cinci prepoziţii şi trei locuțiuni prepoziționale;
 să structurezi textul scris potrivit cerinţei;
 să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie;
 să respecţi limita de cuvinte indicată.
4. Exprimă-ţi opinia, în 80-100 de cuvinte, cu privire la rolul mass-media (publicaţii, radio,
televiziune etc.) în facilitarea transmiterii informaţiilor.
Vei avea în vedere:
 să prezinţi cel puţin trei
argumente prin care să-ţi
susţii opinia;
 să structurezi textul scris
potrivit cerinţei;
 să respecţi limita de cuvinte
precizată.

(sursă imagine: http://daily.kellogg.edu/2019/08/06/fun-interesting-transferable-take-jour-111mass-media-environment-this-fall-at-kcc/)
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UNITATEA II – Arta spectacolului
Fişa - Interculturalitate

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:

ACTUL I

Răsari, o soare sfânt, ucide luna,

PROLOG

N-o vezi ce palidă-i acum, nebuna?

(Intră Corul)

E galbenă de ciudă și-i geloasă
Că tu, care-i slujești de preoteasă,
O-ntreci în farmec! O, de n-ai sluji-o! […]

CORUL¹
Aicea, în Verona-ncântătoare,
A două neamuri mândre veche ură

JULIETA

A izbucnit din nou, prin certuri care

O, cine ești, tu, ce-adumbrit de noapte,

Să curgă sânge mult de frați făcură.

Pătrunzi în taina mea?

Din cele două case-ndușmănite
Ies doi îndrăgostiți loviți de soartă,

ROMEO

Și vrajba cu nenorociri cumplite

Eu, după nume,

Sfârșește prin a tinerilor moarte.

Nu știu și nu-ți pot spune cine sunt.

Iubirea lor cu soartă-ngrozitoare

Și numele, fiindcă ți-e duşman,

Și ura ce nu poate-a fi-mpăcată

O, scumpă sfântă, mi-e urât și mie.

Decât cu moartea scumpelor odoare,

Să-l am în scris l-aș rupe în bucăţi!...

Pe scenă-n două ceasuri vi se-arată.
De-aveți răbdare s-ascultați acestea,

JULIETA

Ne-om strădui să-nfățișăm povestea […]

Nici o sută
De vorbe n-a sorbit urechea mea

SCENA 2

Din gura ta, dar vocea ţi-o cunosc

GRĂDINA CAPULEȚILOR - ROMEO

Nu ești Romeo, tu, un Montague?

ROMEO
(Julieta s-arată sus)

ROMEO

De răni nu-i pasă celui care-i teafăr?

Nici unul nu-s , nici altul, de nu-ți place. […]

Dar taci! Ce strălucește-acolo oare?

(Se aude vocea doicii: «Domnișoară!»)

Sunt zorile, și Julieta-i soare.

Îndată, doică... Viu...
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O, mândre Montague, fii credincios!

Prin cineva pe care-l voi trimite

Așteaptă-mă o clipă şi mă întorc (Iese)

La tine mâine, ca să afle: Unde
Și când vrei tu să facem cununia?

ROMEO

Atunci îţi pun ursita-mi la picioare,

O, sfântă noapte! Mult mi-e teamă

Stăpân mi-ești, te urmez în lumea-ntreagă...

Că totu-i doar un vis, fiindcă-i noapte...
Prea dulce e să poată fi aievea!

(Același glas: «Domnișoară!»)
Viu, viu acum... Dar dacă n-ai gând bun
Te rog... […]

JULIETA (Apare din nou)
Romeo, un cuvânt și noapte bună!
De ți-e cinstit amorul tău și vrea

JULIETA (Apare iar la fereastră)

Căsătorie, dă-mi atunci de știre

Noapte bună
De mii de ori! (Iese) […]
(William Shakespeare, Romeo şi Julieta)

Înţelegerea textului
1. Transcrie din fragmetul citat patru cuvinte care sunt în legătură cu tema acestuia.

2. Construieşte două enunţuri în care cuvântul scenă să fie utilizat ca polisemantic.

3. Analizează, în 50-80 de cuvinte, organizarea specifică discursului dramatic a acestui text.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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4. Transcrie din textul dat două figuri de stil diferite care contribuie la realizarea potretului Julietei
şi precizează felul acestora.
...................................................................

• .............................................................

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

• ..............................................................

5. Explică, în 30-50 de cuvinte, rolul prologului.

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

Comunicare orală
1. Lecturează textul despre cartea Romeo şi Julieta şi adresează-i unui coleg trei întrebări legate de
informaţiile aflate, ale căror răspuns să poată fi identificat în textul de mai jos.
Dragostea dintre protagoniștii, Romeo Montague şi Juliet Capulet este cunoscutǎ în toatǎ
lumea ca fiind o odǎ a iubirii supreme, o sursǎ de inspiraţie, dar și o lecţie de viaţă. […]
Capodoperǎ a literaturii universale, tragedia în cinci acte „Romeo si Julieta‖ este plasată
în Verona Evului Mediu unde familii bogate precum Montague şi Capulet trǎiesc ȋn urǎ și ȋn
conflict. Este foarte interesant de urmǎrit cum ȋn ciuda acestei dușmǎnii, Romeo Montague și
Julieta Capulet, copii ai familiilor rivale, se întâlnesc ȋntâmplǎtor la un bal mascat, se ȋndrăgostesc
și se cǎsătoresc ȋn secret, ȋnsǎ iubirea lor nu va fi una ȋmplinitǎ pe pǎmânt, întrucât mai multe
întâmplǎri, coincidenţe, confuzii şi neconcordanţe duc la sinuciderea protagoniștilor. Sfârșitul
operei duce la împǎcarea celor două familii. Dragostea celor doi adolescenţi este cel mai bun
exemplu de puritate şi inocenţǎ descrisǎ ȋntr-un stil shakesperian […].
(https://ay-haber.com/2020/02/10/romeo-si-julieta-dincolo-de-timp/)
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2. Explică

legătura

dintre

imaginea

preluată

de

pe

https://arheologiacopilariei.wordpress.com/2017/10/17/romanelgrafice-pentru-copii/#jp-carousel-5453 şi fragmentul citat din
Romeo şi Julieta de William Shakespeare.

Redactare
Rescrie fragmentul citat din Romeo şi Julieta de William Shakespeare sub forma unui text
narativ în proză.
Vei avea în vedere:
 să foloseşti ca principal mod de
expunere naraţiunea;
 să realizezi un text care să respecte
structura specifică discursului narativ;
 să respecţi normele de ortografie şi de
punctuaţie.

II. Priveşte afişul
alăturat şi răspunde la
următoarele cerinţe:

(https://www.primariacraiova.ro/ro/comunicate-de-presa/concert-romeo-i-julieta-in-parculromanescu.html)
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Înţelegerea textului
1. Încercuieşte răspunsul corect.
A. Evenimentul este organizat de:
a. Filarmonica „Oltenia” Craiova;

b. Gabriel Zamfir;

c. Teatrul de vară.

b. François -Robert Giorlami;

c. Gabriel Zamfir.

B. Orchestra va fi dirijată de:
a. Berlioz, Ceaikovski, Prokofiev;
C. Data desfăşurării evenimentului este:
a. 23 aprilie;

b. 28 aprilie;

c. 3 mai.

2. În titulatura lect. dr. Gabriel Zamfir de pe afiş, există o prescurtare a termenului doctor. Transcrie
din articolul de dicţionar sensul din afiş al cuvântului. Explică ce ai remarcat cu privire la
provenienţa termenului.
DÓCTOR, doctori, s. m. 1. Persoană cu studii superioare care se ocupă cu vindecarea, tratarea
sau prevenirea bolilor umane și animale; medic. 2. Titlu științific înalt acordat de o instituție
academică sau de învățământ superior; persoană care are acest titlu. 3. (Fam.) Persoană foarte
pricepută într-un domeniu. 4. (Bot., reg.; în forma doftor) Arbust mediteraneean și tropical din care
se extrage saburul (Aloë vera). [Var.: (1, pop.) dóftor s. m.] – Din lat. doctor, fr. docteur. Cf.
germ. Doktor.
(www.dexonline.ro)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Notează trei argumente pe care le-ai spune prietenilor tăi pentru a-i convinge să te însoţească la
un astfel de eveniment.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..
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4. Prezintă, în 60-80 de cuvinte, scopul realizării acestui afiş, făcând referire şi la elemente grafice,
simbolurile care pun în evidenţă mesajul transmis.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. Alege unul dintre citatele de mai jos şi explică oral semnificaţia acestuia.

(https://cuvintecelebre.ro)
/
Redactare
Realizează o postare on-line, pe blogul personal, în care să prezinţi un program artistic
desfăşurat cu ocazia evenimentului Ziua Internaţională a Dramei.
www. ....................................................... .com
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Să ştii mai multe, să fii mai bun!
La

început,

în

Grecia

Antică,

reprezentările teatrale aveau loc în piaţa
publică, în faţa templelor sau a catedralelor –
în

„agora‖

–

ulterior

trecându-se

la

construirea de edificii special destinate
spectacolelor de teatru, care cuprindeau
tribunele pentru spectatori („theatron‖),
scena pe care evoluau actorii („skene‖), un
spaţiu în faţa primului rând de spectatori, în
care, de regulă, stătea „corul‖, care aproba
sau nega, prin intervenţiile sale, evenimentele redate pe scena şi loja orchestrei, în care se mişcau
actorii atunci când recitau sau aveau de susţinut monologuri.
(https://destepti.ro/originile-teatrului)
„Teatrul lui Dionisos‖ sau „Teatrul lui Dionis‖ a fost primul teatru din lume şi a fost
construit chiar la poalele Templului Partenon. A fost prima dată construit în secolul al V-lea î.C.
Era un audiotoriu în aer liber în formă de semicerc făcut într-o scobitură naturală a dealului
Acropole ale cărui scaune puteau găzdui aproximativ 17.000 de spectatori. A devenit un prototip
pentru toate teatrele greceşti.
(https://www.tvl.ro/atena/obiective-turistice/teatrul-lui-dionisos.html)
Cel mai vechi teatru din lume este „Teatro Olimpico din Vicenza‖, Italia, construit între
anii 1580 și 1585. Este opera marelui arhitect Andrea Palladio și este considerat cel mai vechi
teatru care a rezistat în fața trecerii timpului, încă din Perioada Renașterii, precum și cel mai vechi
teatru acoperit din lume, iar din anul 1994 face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.
(https://casastiti.ro/unde-este-cel-mai-vechi-teatru-din-lume/)
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UNITATEA II – Arta spectacolului
EVALUARE SUMATIVĂ

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

TEATRUL „REGINA MARIA” ORADEA
De-a lungul anilor Teatrul „Regina Maria‖ şi-a obişnuit publicul
cu un repertoriu de succes, urmărind un echilibru între dramaturgia
naţională şi universală, între clasic şi modern. La ora actuală teatrul
dispune, pe lângă Sala Mare, şi de Sala Arcadia (170 de locuri). Aici se
joacă piese scurte, se organizează spectacole lectură, recitaluri de
poezie şi spectacole cu caracter experimental.
Teatrul „Regina Maria‖ îşi face un titlu de onoare
Scurt istoric al
din faptul că a lansat mari regizori care au făcut,
Teatrului „Regina Maria”
Orfeu este înfățișat ca un tânăr
cu ostrălucite
cunună de
lauri artistice,
pe cap, precum Victor Ioan
ulterior,
cariere
cântând
la lirăTeatrului
sau la alte
coarde, înconjurat
Frunză, cuAlexandru
Darie şi deAlexandru Colpacci.
 Clădirea
esteinstrumente
Totodată, Trupa „Iosif Vulcan‖ a avut privilegiul, în
unul dintreanimale.
cele mai însemnate
numeroase
special în ultimele stagiuni, de a colabora cu nume
edificii de patrimoniu din
celebre ale teatrului românesc: Alexandru Dabija,
Oradea.
Mihai Măniuţiu, Alexander Hausvater, Petru Vutcărău,
 Proiectul a fost întocmit de
Claudiu Goga.
renumita firmă de arhitecţi
Datorită acestor colaborări fructuoase teatrul
Fellner şi Helmer din Viena,
orădean a reintrat în atenţia criticii de specialitate, a
iar realizarea lui a durat din
crescut în mod constant numărul de spectatori şi a
10 iulie 1899 până în 15
participat la numeroase festivaluri de teatru atât din
octombrie 1900.
ţară, cât şi din străinătate (Coreea de Sud, Italia,
 Aspectul exterior îmbină
Croaţia, Turcia, Slovacia, Ungaria, Ucraina, Republica
armonios stilul neoclasic,
Moldova). Teatrul din Oradea s-a reorganizat în 2011 și
dominant în ansamblul faţadei,
cuprinde, în prezent, trei trupe: Trupa Iosif Vulcan,
cu elemente neorenascentiste
Trupa Arcadia și Ansamblul Artistic Profesionist
şi neobaroce, în timp ce
Crișana.
finisajele

Orfeu
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şi ornamentaţiile interioare
se impuneau printr-un
accentuat ton rococo.

Edificiul a fost
structurat pe trei niveluri:
sală, loji, balcon. În
proiectarea sălii de
spectacole s-a avut în
vedere realizarea unei
acustici perfecte.

Sala are în prezent o
capacitate totală de 570 de
locuri.

În 9 şi 10 octombrie
1927 se inaugurează prima
stagiune românească pe
scena orădeană cu
reprezentaţiile Teatrului
Naţional din Cluj.

Teatrul „Regina Maria‖

Teatrul „Regina Maria‖

(www.teatrulreginamaria.ro)

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B,
astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
4 puncte
A
1. În Sala Arcadia se joacă

B
a. regizori mari şi a colaborat cu nume celebre
ale teatrului românesc.
2. Teatrul „Regina Maria‖ a lansat
b. cu un accentuat ton rococo.
3. Aspectul exterior îmbină armonios
c. piese scurte, se organizează recitaluri de
stilul neoclasic
poezie şi spectacole cu caracter experimental.
4. Prima stagiune românească pe scena d. se inaugurează în 9 şi 10 octombrie 1927.
orădeană
e. cu elemente neorenascentiste şi neobaroce.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect
1
2
3
4

96

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Sala Arcadia are o capacitate de 170 de locuri.
Realizarea proiectului teatrului a durat doi ani.
Prima imagine prezintă aspectul interior al teatrului.
Teatrul din Oradea cuprinde, în prezent, trei trupe.

Adevărat

3. Teatrul „Regina Maria‖ a lansat mari regizori ca:

Fals

2 puncte

a. Fellner şi Helmer din Viena;
b. Mihai Măniuţiu, Alexander Hausvater, Petru Vutcărău;
c. Victor Ioan Frunză, Alexandru Darie;
d. Claudiu Goga, Alexandru Colpacci.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

4. Descrie imaginea care surprinde aspectul interior al teatrului.

4 puncte

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

5. Precizează tema textului dat, justificându-ți răspunsul în 20-30 de cuvinte.

4 puncte

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

6. Formulează două întrebări cu privire la alte informaţii despre Teatrul „Regina Maria” pe
care ai dori să le afli.
6 puncte
…………………………………………...…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…
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7. Prezintă în minimum 20 de cuvinte relaţia dintre imagini şi text.

6 puncte

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

SUBIECTUL al II-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Start înscrieri: CONCURSUL DE CREAŢIE DRAMATICĂ DESTINAT PIESEI SCURTE
Categorie: Noutăți - Trupa Iosif Vulcan
Teatrul „Regina Maria‖ organizează în perioada 15 iulie - 15 august 2020 CONCURSUL
DE CREAŢIE DRAMATICĂ DESTINAT PIESEI SCURTE, care are ca scop încurajarea
dramaturgiei românești originale, cu precădere a teatrului scurt. […]
Organizatorii nu sugerează o tematică anume, lăsând libertate de opțiune creatorilor. Cu
toate acestea, dintre criteriile de apreciere a pieselor va face parte și numărul personajelor. Astfel,
încurajăm trimiterea pieselor scrise pentru 1, 2 sau 3 personaje, într-un singur act, care au
maximum 25 de pagini (aproximativ 50 000 de caractere fără spații). […]
Lucrările vor fi trimise pe adresa: Teatrul „Regina Maria‖, Piața Ferdinand nr. 6, cod
410021, Oradea, jud. Bihor, cu mențiunea: „Pentru concursul de creație dramatică – ediția 2020‖
până la data de 15 august 2020 (data poștei). […]
Rezultatele concursului vor fi anunțate până la sfârșitul lunii august, iar primele trei texte
selectate de către membrii juriului vor fi incluse în repertoriul Teatrului „Regina Maria‖, ca
spectacole de lectură, vor fi postate pe pagina de Facebook și pe site-ul Teatrului „Regina Maria‖
și transmise electronic tuturor teatrelor din țară, cu recomandări speciale […].
(https://teatrulreginamaria.ro/ro/noutati/noutati-trupa-iosif-vulcan/2476-startinscrieri-concursul-de-creatie-dramatica-destinat-piesei-scurte)
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului subliniat.

2 puncte

PIÉSĂ, piese, s. f. 1. Parte demontabilă a unei mașini, a unui mecanism, a unui
instrument, a unei construcții; […] 2. Obiect sau ființă care face parte dintr-o categorie,
dintr-o serie de obiecte sau de ființe identice sau asemănătoare. ♦ Spec. Fiecare dintre
obiectele de îmbrăcăminte care fac parte dintr-un ansamblu vestimentar. ♦ Spec. Fiecare
dintre figurile sau obiectele unor jocuri sportive sau de societate. […] ♦ Monedă
metalică. 3. Fiecare dintre actele, documentele, însemnările cuprinse într-un dosar sau
într-o colecție. 4. Obiect de valoare sau operă de artă, expuse într-un muzeu sau făcând
parte dintr-o colecție. 5. Operă literară compusă în formă de dialog și destinată
reprezentării pe scenă; operă dramatică. ♦ P. gener. Operă literară. 6. Compoziție
muzicală. – Din fr. pièce.
(www.dexonline.ro)
……………………………………………………………………………………………

2. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.

6 puncte

A. Subiectul propoziţiei Astfel, încurajăm trimiterea pieselor scrise pentru 1, 2 sau 3
personaje, într-un singur act. este:
a. trimiterea; b. subînţeles; c. inclus; d. personaje.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

B. Substantivul subliniat din secvenţa rezultatele concursului este în cazul:
a. nominativ; b. acuzativ; c. genitiv; d. dativ.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

C. În secvenţa vor fi postate pe pagina de Facebook, există:
a. un substantiv; b. două substantive; c. trei prepoziţii; d. trei substantive.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

3. Seria care conține numai substantive articulate este:
2 puncte
a. a. teatrul, libertate; b. juriului, spectacole; c. pieselor, texte; d. concursul, lucrările.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este
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4. Completează enunţul dat cu prepoziţiile potrivite, respectând cazul indicat în paranteze.
3 puncte
…………............ (dativ) concursului, cei talentaţi vor avea ocazia să se afirme
…………............ (acuzativ) lumea teatrului. …………............ (genitiv) trimiterii pieselor
de teatru, se recomandă verificarea respectării condiţiilor impuse pentru participare.

5. În ultimul paragraf al textului există:

2 puncte

a. două subiecte exprimate şi două subiecte neexprimate;
b. doar subiecte exprimate;
c. două subiecte exprimate şi unul neexprimat;
d. doar subiecte neexprimate.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

6. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
În secvenţa Organizatorii nu sugerează o tematică anume, lăsând libertate de
opțiune creatorilor. Cu toate acestea, dintre criteriile de apreciere ale pieselor va face
parte și numărul personajelor:
Enunțul
Adevărat
Fals
Sunt două substantive de genul masculin.
Substantivul pieselor s-a obţinut prin derivare.
Substantivul tematică este în cazul acuzativ.
Creatorilor are funcţia sintactică de atribut substantival.

7. Construiește un enunț în care să integrezi prepoziţiile: la, cu şi în.

3 puncte

…………………………………………………………………………………………………

8. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel.

4 puncte

Comedile sunt piesele de Teatru care î-mi place cel mai mult.
……………………………………………………………………………………...…………
…
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9. Scrie un text, de 30-40 de cuvinte, prin care să îţi îndemni colegii să participe la
concursul de teatru prezentat mai sus. În redactarea răspunsului tău, vei utiliza:
un substantiv articulat, un substantiv nearticulat şi o prepoziţie compusă.
4 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

SUBIECTUL al III-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos.
ACTUL III
Același decor spre sfârșitul lunii august. Dimineață rece, cu lumină ușor obosită, de vag
început de toamnă.
SCENA I
CORINA (într-o rochie caldă de casă. Ștefan 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: 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… […]
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ȘTEFAN: Te plictisești? […]
CORINA: Da, dragul meu, tu. 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: Mă flatezi, Corina.
CORINA: Nu, nu — sunt foarte sinceră. […] N-ai vervă. N-ai fantezie. Și taci. Taaci! Tu ești
primul om din viața mea care tace.
ȘTEFAN: Sunt primul care te iubește, Corina.
(Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanţa)
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul
dat.
1. Formulează un enunţ în care să faci referire la structura textului.

4 puncte

………………………………………………………………………………………………

2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Adevărat
Fals
Melancolică şi plictisită, Corina numără frunzele.
Timpul desfăşurării acţiunii este o după-amiază.
Corina este o persoană lipsită de simţul umorului.
Acţiunea se petrece într-o zonă montană.

3. Explică, în 30-60 de cuvinte, rolul didascaliilor în fragmentul dat.

6 puncte

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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4. Prezintă, în minimum 20 de cuvinte, relaţia dintre Corina şi Ștefan.

4 puncte

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

5. Realizează, în minimum 130 de cuvinte, caracterizarea lui Ștefan.

12 puncte

În redactarea răspunsului tău, vei avea în vedere:
- să identifici cel puţin două mijloace de caracterizare;
- să susţii cu exemple mijloacele prezentate;
- să respecţi structura unei caracterizări;
- să respecţi limita minimă de cuvinte.
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.
Pentru conținutul compunerii vei primi 8 puncte, iar pentru redactarea ei, 4 puncte.
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UNITATEA III – Cuvinte şi culoare
Fişa 1. Discursul liric. Derivarea. Familia lexicală. Interviul

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
E o întâmplare a fiinţei mele:

Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte

şi-atunci, fericirea dinlăuntrul meu

lungi, sticloase, ca nişte dălţi² ce despart

e mai puternică decât mine, decât oasele mele,

fluviul rece de delta fierbinte,

pe care mi le scrâşneşti¹ într-o îmbrăţişare

ziua de noapte, bazaltul de bazalt³.

mereu dureroasă, minunată mereu.

…………………………………………
Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!
Două cântece diferite, lovindu-se,
amestecându-se,
două culori ce nu s-au văzut niciodată,
una foarte de jos, întoarsă spre pământ,
una foarte de sus, aproape ruptă
în înfrigurata, neasemuita⁴ luptă
a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.
(Nichita Stănescu, Cântec)

Ilustraţie:
Szabó Csilla, elevă

Vocabular:

¹( a) scrâşni – a strânge fălcile și a freca dinții de jos cu cei de sus, făcând să se audă un zgomot
caracteristic (în momente de furie, de durere etc.), a produce un zgomot scârțâitor;
²dălţi – unelte de metal în formă de pană, folosite la cioplirea, tăierea, scobirea sau crestarea unor
metale dure;
³bazalt – rocă vulcanică de culoare închisă, întrebuințată la construcții și pavaje;

⁴neasemuita – neasemănata, incomparabila, extraordinara.
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Lectura
1. Audiază melodia Ce bine că eşti, interpretată de Nicu Alifantis, pe versurile poeziei Cântec de
Nichita Stănescu, şi notează trei cuvinte care indică trăirile poetului.
............................................

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

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

2. Notează din textul dat două perechi de antonime.
≠

≠

3. Precizează forma de plural a substantivelor din coloana A şi forma de singular a celor din coloana
B:
A

B

întâmplare

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

oase

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

îmbrăţişare

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

cântece

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

fluviul

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

culori

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

4. Completează spaţiile punctate, urmând modelul dat:

Verbe
ex. a rupe
• ...............
• ...............
• ...............
• amestecând
• lovind

Substantive
• ruptură
• ...............
• ...............
• mirare
• ...............
• ...............

Adjective
• ruptă
• dureroasă
• minunată
• ................
• ................
• ................

5. Reciteşte poezia de Ce bine că eşti de Nichita Stănescu şi notează în diagrama de mai jos
răspunsurile potrivite:

Trei cuvinte
care indică
prezența
eului liric
......................
......................

Modurile de
expunere
......................
......................

Sentimentele
sunt
transmise
......................
......................
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Limbajul
este
......................
......................

Textul este
un
......................
......................
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6. Notează ce figuri de stil sunt secvenţele citate mai jos:
îmbrăţişare [...] minunată

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

cuvinte lungi, sticloase, ca nişte dălţi

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

mereu dureroasă, minunată mereu

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

7. Având în vedere textul citat mai sus, răspunde la următoarele întrebări:
a. Cui i se adresează vocea poetică?
b. Ce reprezintă cele două cântece diferite şi cele două culori care nu s-au văzut niciodată?
c. Care este rolul folosirii formei de conjunctiv a verbelor: Să stăm de vorbă, să vorbim, să
spunem cuvinte?
8. Exprimă-ţi opinia, în 30-50 de cuvinte, cu privire la relaţia dintre titlul şi textul poeziei citate.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Comunicare orală
1. Vizionează filmul de prezentare a Muzeului Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti de la adresa
https://www.youtube.com/watch?v=hF-Qh0_3k2I şi apoi, folosindu-te de
noile informaţii, formulează trei întrebări pe care i le vei adresa colegului tău
de bancă.

2. Realizează împreună cu un coleg de clasă un dialog pornind de la răspunsul lui Nichita Stănescu
cu privire la cel mai frumos catren al său, despre care vorbeşte în filmuleţul publicat la adresa
https://www.youtube.com/watch?v=VyJEIN82HQw.

Redactare
Scrie o compunere reflexivă, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinţi rolul şi importanţa
persoanelor dragi în viaţa ta. În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere:
106

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

 să realizezi un text care să aibă o structură adecvată unei compuneri reflexive;
 să îţi susţii opinia prin cel puţin două argumente;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
I. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Adam Puslojić: Dragă și stimate Nichita Stănescu, ce sunt cărțile? Ce sunt cărțile
pentru tine personal?
Nichita Stănescu: Ceea ce este iarba pentru pământ, ceea ce sunt peștii pentru mare, ceea ce sunt
păsările pentru aer, ceea ce sunt cuvintele de dragoste pentru om.
Adam Puslojić: Dar aici unde este rolul poeziei? Ce înseamnă poezie în carte?
Nichita Stănescu: […] Poezia este singura avuție pe care omul o are încă nejefuită [...]. Poezia
este a tuturora. În toți oamenii există poezie, iar poetul este muncitorul, traducătorul umil al
sentimentelor. […]
Adam Puslojić: Așa începe convorbirea între poeți. Dar să continuăm. Un volum al tău are titlul
„Sensul iubirii‖. La noi sunt traduse și „Necuvintele‖, și acest titlu reprezintă un fel de suspiciune
în poezie.
Nichita Stănescu: Nicio suspiciune față de poezie, e o părere a mea mai veche și nu numai a mea,
este împărtășită și de prietenul meu Sorin Dumitrescu, că în ceea ce privește poezia, cuvântul este
numai materialul poeziei, culoarea este numai materialul picturii, linia numai materialul desenului;
sunetul numai materialul cântecului. Arta cuvântului e cea mai neimportantă din meseria poetului.
[…]
(https://www.independentaromana.ro/interviu-cu-nichita-stanescu-realizat-de-bunul-sau-prietenmarele-poet-sarb-adam-puslojic/)

Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text.
Enunțul
Adam Puslojić îi spune lui N. Stănescu ce reprezintă cărţile pentru el.
N. Stănescu apreciază cartea ca fiind singura avuție pe care omul o are
încă nejefuită.
Părerea lui N. Stănescu despre poezie este împărtăşită şi de
Sorin Dumitrescu.
Adam Puslojić îl întreabă pe N. Stănescu ce reprezintă pentru el cărţile.
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2. Interviul este luat de:
a. Nichita Stănescu;

b. Adam Puslojić;

c. Sorin Dumitrescu.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

3. Obţine antonime:
a. completând spaţiile punctate folosind acelaşi prefix:... traduse, ... adaptare, ... împărtăşită;
b. prin derivare cu prefixul anti-, des- sau dez-: ... războinic, ... lipi, ... face, ... statal,

...

avantaj , ... creşte, ... zăpezire, ... prinde, ... nădejde, ... amăgi, ... glonţ, ... păgubi, ... cusut.
4. Notează câte un diminutiv şi câte un augmentativ, pornind de la cuvintele extrase din textul dat:
carte şi pasăre.
diminutive
.......................
........................

carte
pasăre

augmentative
.......................
........................

5. Identifică în fragmentul din chenar două cuvinte derivate, două cuvinte compuse şi două
substantive articulate cu articol hotărât. Plasează-le în norişorul potrivit:
Cuvinte compuse
Cuvinte derivate

Cuvinte articulate

6. Identifică în secvenţa Poezia este singura avuție pe care omul o are încă nejefuită, două cuvinte
derivate şi explică modul de formare a acestora.

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

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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7. Identifică şi subliniază intruşii din următoarele serii de cuvinte care formează familii lexicale:
a. reînflori, florărie, inflorescenţă, Florea, floarea-soarelui;
b. vizită, a vizita, aviz, vizitare, vizitator, viziune;
c. ocular, ochi, ochire, binoclu, ochiul-boului, ochios;
d. apropria, apropiere, neapropiat, impropriu, reapropia;
e. lucruşor, lucrare, nelucrat, prelucrare, lucrativ.
8. Completează tabelul de mai jos cu informaţiile cerute referitor la termenul culoare.
CULOARE
cinci cuvinte din câmpul lexical
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

cinci cuvinte din familia lexicală
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

Redactare
Imaginează-ţi că eşti reporter pentru o zi. Realizează un interviu, de 100-150 de cuvinte, cu
un scriitor contemporan.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Obţine prin derivare:
a. antonime pentru cuvintele a seca, a aprecia şi a coji;
……………………………………………………………………………………………………………………
b. substantive colective de la termenii student, brad şi fum;
……………………………………………………………………………………………………………………
c. câte un diminutiv şi un augmentativ pentru termenii copil şi lung;
……………………………………………………………………………………………………………………
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d. cu sufixe, adjective de la cuvintele: a certa, munte şi lună;
............................................................................................................................................................
e. cu prefixe şi cu sufixe, câte un verb de la termenii: floare, drag şi blând.
..........................................................................
................................................................…......
..........................................................................

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

2. Notează cinci derivate care aparţin familiei

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

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

cuvânt

lexicale a termenului cuvânt.

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

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

3. Prezintă, în 100-150 de cuvinte, mesajul
poeziei Cântec de Nichita Stănescu.
4. Exprimă-ţi, în 50-80 de cuvinte, părerea cu privire la percepţia lui Nichita Stănescu referitoare
la poezie şi la poet, aşa cum reiese din interviul de mai sus.
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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UNITATEA III – Cuvinte şi culoare
Fişa 2. Discursul liric. Elementele de prozodie. Pronumele. Postarea on-line

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Verde crud, verde crud…

Dintr-un fluier de răchită²,

Mugur alb, şi roz şi pur,

Primăvară,

Vis de-albastru şi azur¹,

O copilă poposită³ la fântână

Te mai văd, te mai aud!

Te îngână
Pe câmpia clară…

Oh! punctează cu-al tău foc,
Soare, soare…

Verde crud, verde crud…

Corpul ce întreg mă doare,

Mugur alb, şi roz şi pur,

Sub al vremurilor joc.

Te mai văd te mai aud,
Vis de-albastru şi de-azur.
(George Bacovia, Note de primăvară)

Vocabular: ¹azur – culoarea albastru-verzui deschis, (care are) culoarea cerului senin;

²răchită – specie de salcie, cu frunzele înguste și lunguiețe, cu ramuri elastice;
³poposită – oprită pentru a se odihni, pentru a face popas.
Lectura
1. Identifică în poezia Note de primăvară de George Bacovia trei substantive care denumesc
elemente ale naturii şi notează-le în ordine alfabetică.

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

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

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

2. Construieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvântul crud cu două înţelesuri diferite de cel din
textul dat.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3. Notează din poezia citată două verbe senzoriale (care indică simţurile). Pe lângă acestea, scrie
alte două verbe senzoriale pe care le cunoşti.

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

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

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

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

4. Transcrie din prima şi din ultima strofă a poeziei Note de primăvară de George Bacovia cuvintele
care rimează şi numeşte tipul de rimă format.
strofa I: ............................................................................................................................
strofa a IV-a: ....................................................................................................................
5. Precizează măsura:
primelor două versuri ale primei strofe

versurilor strofei a doua

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

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

MĂSURA
ultimelor două versuri ale primei strofe

ultimului vers al poeziei

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

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

6. Completează spaţiile punctate cu informaţiile solicitate:
Cuvântul-cheie al poeziei este .........................................................................................
Secvenţa mugur alb, şi roz şi pur ca figură de stil este ...................................................
Un vers în care se remarcă prezenţa vocii poetice este....................................................
.........................................................................................................................................
7. Reciteşte poezia Note de primăvară de George Bacovia şi răspunde la următoarele întrebări:
a. De ce alege poetul să folosească în această creaţie literară nuanţe deschise?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b. Ce specie literară este această poezie? Motivează-ţi pe scurt răspunsul.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, două trăsături ale discursului liric şi exemplifică-le cu secvenţe din
poezia citată.
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Comunicare orală
1. Priveşte tablourile de mai jos şi descrie ceea ce observi.

Ştefan Luchian - Primăvara

Nicolae Dărăscu - La munca
câmpului

Samuel Mützner - Primăvara

Constantin Piliuţă - Primăvara

2. Având ca model semnificaţia culorii verde din dicţionarul de simboluri, indică ce reprezintă
pentru tine culorile albastru, alb şi roşu. VERDE: Culoare a regnului vegetal, verdele simbolizează
viaţa, primăvara, tinereţea, speranţa, norocul, bucuria, longevitatea, imortalitatea. Produce asupra
omului o acţiune de calmare şi liniştire. (Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri
culturale).

Redactare
Închide ochii şi imaginează-ţi pentru două minute un colţ din natură în anotimpul preferat.
Descrie ceea ce vezi, auzi şi simţi în 100-150 de cuvinte.
În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere:
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 să foloseşti cel puţin trei imagini artistice diferite, pe care să le subliniezi;
 să realizezi un text care să aibă structura adecvată compunerii descriptive;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la urmăroarele cerinţe:
Nicolae Grigorescu (n. 15 mai 1838, Pitaru, judeţul Dâmboviţa,
m. 21 iulie 1907, Câmpina) este primul dintre fondatorii picturii române
moderne […].
În toamna anului 1861, tânărul Grigorescu pleacă la Paris, unde
intră la Şcoala de Belle-Arte […]. Părăseşte însă curând acest atelier şi,
atras de concepţiile artistice ale Şcolii de la Barbizon, se stabileşte în
această localitate, desăvârşindu-şi educaţia picturală […].
În anii 1873-1874, face călătorii de studii în Italia (Roma,
Neapole, Pompei), Grecia şi la Viena. În 1877, este chemat să însoţească

Nicolae Grigorescu

armata română în calitate de „pictor de front‖. […]
Din 1879 până în 1890 lucrează îndeosebi în Franţa, fie în Bretania, la Vitré, fie în atelierul
său din Paris […].
Din 1890, se stabileşte în ţară şi se dedică preponderent subiectelor rustice […].
În 1899, este ales membru al Academiei Române, fiind primul artist plastic căruia i se face
această onoare.
Nicolae Grigorescu se stinge din viaţă la 21 iulie 1907 la Câmpina. În atelier, pe şevalet, se
afla ultima sa lucrare, neterminată, „Întoarcerea de la bâlci‖.
(http://grigorescu.artmuseum.ro/ro/prez_ro.html)

Elemente de construcţie a comunicării
1. Formulează un enunţ cu privire la tema textului dat.
………………………………………………………………………………………………………
2. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B, astfel încât să
rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
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A
1. Nicolae Grigorescu a fost chemat să
însoţească armata în calitate de pictor pe front
2. Înainte să se restabilească în ţară
3. Primul fondator al picturii moderne române
4. Ultima lucrare a lui Nicolae Grigorescu

B
a. face călătorii de studii în mai multe ţări
din Europa.
b. a rămas nefinalizată.
c. în anul 1899.
d. în anul 1877.
e. pictorul lucrase o perioadă în Franţa.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect

1
2
3
4
3. Selectează dintre pronumele studiate (personal, personal de politeţe, demonstrativ, posesiv,
relativ, interogativ, reflexiv, nehotărât, negativ) pe acelea care au categoria persoanei. Notează-le în
chenarele de mai jos şi dă câte două exemple pentru fiecare tip de pronume.
Pronumele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Analizează cuvintele subliniate în textul de mai sus: i, se, sa.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Alcătuieşte enunţuri:
cu ortogramele mia, mi-a, ţie, ţi-e, ia şi i-a.
→ mia/mi-a .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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→ ţie/ţi-e .........................................................................................................................
..........................................................................................................................
→ ia/i-a ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
în care lui, şi, voi să aibă câte două valori morfologice diferite, pe care să le precizezi.
→ lui ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
→ şi

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

→ voi ................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Potriveşte în enunţurile date:
• formele clitice de

..........-am întrebat pe Andrei dacă a întâlnit-.......... pe Dana.

pronume personale:

Mamei ..........-am spus că ..........-am pregătit o surpriză.

mi, l, le, o, ţi, i.

Mie ..........-a ascuns unde ..........-a pus.

• pronumele

Dana ............. - a plâns de faptul că ei ............. comportă nepotrivit.

reflexive potrivite:

..............- am dorit să .............. duci la concursul de dans.

şi, mi, te, se, v, s.

..............- aţi imaginat că o să - ............... ia toate examenele?

• adjectivele
pronominale

Prietenii ............... se vor întâlni cu colegii ............... la spectacol.

posesive: tău, tăi, mei

Rezultatele ............... l-au surprins pe profesorul ............... .

mea, noastre, sale.

Mamei ............... i-am comunicat decizia ............... .

• formulele
reverenţioase:

..................................... a oficiat slujba de Înviere.

Excelenţa Sa,

....................................., preşedintele Italiei, va participa la summit.

Maiestatea Sa,

..................................... Maria, regină a României, a fost iubită de

Preasfinţia Sa.

popor.

7. Înlocuieşte substantivele subliniate în enunţurile din tabelul dat cu pronumele personale potrivite
şi scrie-le în spaţiile punctate. Notează-le apoi cazul şi funcţia sintactică.
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Enunţul

Cazul

Funcţia sintactică

Dan şi Mihai ( ................... ) m-au vizitat.
Mara este asemenea colegei ( ................... ).
Daria ( ................... ), grăbeşte-te!
Lui Ionuţ ( ................... ) i-am cerut părerea.
8. Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată, sau F, dacă afirmaţia este falsă. Completează
spaţiile punctate cu răspunsul corect.
A/F: Pantofii ei sunt roşii. – ei este un pronume personal, persoana a III-a, numărul plural.
............................................................................................................................................................
A/F: Dânşii sunt vecinii noştri. – dânşii este un pronume personal de politeţe.
............................................................................................................................................................
A/F: În enunţul A-i voştrii copiii nu au respectat decizia mia de a veni l-a şcoală mai devreme., sunt
patru greşeli de ortografie.
............................................................................................................................................................
A/F: În enunţul Mi-am amintit că ţi-a recomandat un film interesant., există un pronume personal şi
un pronume reflexiv.
............................................................................................................................................................
A/F: Sora ta mi-a spus că a citit azi un interviu cu actorul său favorit. – cuvintele subliniate sunt în
ordine în cazurile nominativ, dativ şi acuzativ.
............................................................................................................................................................

Redactare
Lucraţi în cinci grupe. Reprezentantul fiecărei grupe va alege unul dintre compozitorii
George Enescu, Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven şi Antonio Vivaldi.
Fiecare grupă va realiza un proiect despre viaţa şi opera compozitorului ales.

George Enescu

Franz Liszt

Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven
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Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Notează funcţiile sintactice ale pronumelor posesive din enunţurile:
Ai noştri sunt în concediu.

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

Maşina alor săi e roşie?

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

Le-am cerut alor tăi să mai rămână o zi.

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

Stau lângă ai mei.

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

Am plecat împreună cu ai mei.

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

2. Construieşte enunţuri în care să utilizeazi un pronume personal la persoana a II-a în cazurile:
nominativ

• ...................................................................................................

acuzativ

• ....................................................................................................

vocativ

• ...................................................................................................

3. Motivează, în 80-120 de cuvinte, că poezia Note de primăvară de George Bacovia este un text
descriptiv. În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere:
 să-ţi motivezi răspunsul folosind cel puţin două argumente cu exemple din textul dat;
 să realizezi un text care să aibă o structură adecvată textului argumentativ;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
4. Argumentează, în 50-80 de cuvinte, că al doilea text dat este nonliterar.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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UNITATEA III – Cuvinte şi culoare
Fişa 3. Discursul liric. Figurile de stil. Pronumele.
Instrucţiuni pentru derularea unui experiment.

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:

1.

Azi ……... îndrăgostit. ……... - un curcubeu

Azi, iată, am văzut un curcubeu

Deasupra lumii sufletului meu.

Deasupra lumii sufletului ……...

Izvoarele s-au luminat şi sună

Vin cerbii ……... în goană¹ să se-adune

Oglinzile ritmându-şi-le-n dans,

Și cătră el privirile-……... ţintesc -

Şi brazii mei vuiesc³ fără furtună

Un codru nesfârşit de coarne brune

Într-un ameţitor, sonor⁴ balans,

În care mii de stele strălucesc,

……... vii vibrează struguri străvezii⁵ -

Sosind din dunga zării de argint

Cristalurile cântecelor grele -

Vin păsările-mi ……... de sărbătoare

Şi stropi scăpărători de melodii

Şi-nchipuiesc ……... ceruri, fâlfâind²,

……... roua nasc în ierburile ……... .

Un ocean ……... aripi mişcătoare; […]

Eu curg întreg în acest cântec ……...:
Eu nu ……... sunt, e-un cântec tot ce sunt.
(Nicolae Labiş, Primele iubiri)

Vocabular: ¹în goană – repede, în fugă;
²fâlfâind – dând din aripi, producând zgomotul specific zborului;
³vuiesc – produc un zgomot prelungit, puternic, freamătă, vâjâie;
⁴sonor – care produce, prin vibrare, sunete, care răsună sau face să răsune;
⁵străvezii – transparenţi, clari, luminoşi.

Lectura
1. Completează spaţiile punctate, folosind cuvintele: sunt, sfânt, mele, pe, mari, meu, în, şi, de, mai,
mei, e, ca. Pentru a verifica dacă ai răspuns corect, audiază lectura poeziei accesând sursa
https://www.youtube.com/watch?v=.9veHwV07YtM.
2. Asociază fiecare substantiv din coloanele date cu unul dintre adjectivele: mare, sportiv, înalt,
puternic, limpede, decorativ, nostalgic, copt. Nu uita să faci acordul între acestea!
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izvoarele

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

furtună

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

oglinzile

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

struguri

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

brazii

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

stropi

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

dans

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

cântec

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

3. Identifică pentru fiecare cuvânt din coloana A câte un sinonim din coloana B. Notează litera
corespunzătoare în spaţiile punctate:
A

B

a. vin

...... maro

b. ţintesc

...... nemărginit

c. nesfârşit

...... legănare

d. brune

...... pierzători

e. balans

...... îndreaptă

f. scăpărători

...... strălucitori
...... sosesc

4. Explică rolul utilizării cratimei în secvenţele:

să se-adune

• ..............................................................................................................................................................................................................................................................

• ..............................................................................................................................................................................................................................................................

și-nchipuiesc

• ............................................................................................................................................................................................................................................................

• ............................................................................................................................................................................................................................................................

5. Transcrie din poezia citată trei imagini artistice diferite şi numeşte felul acestora.

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

• ......................................................................................................................................................................................

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

• .....................................................................................................................................................................................

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

• ....................................................................................................................................................................................

6. Explică semnificaţia metaforelor:
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oglinzile
ritmându-şi-le-n
dans

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................
.

e-un cântec
tot ce sunt

• .....................................................................................................................................................................................................................................................................

• ......................................................................................................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Completează spaţiile punctate cu:
numărul de versuri ale poeziei ...................................................................................................
măsura versurilor Izvoarele s-au luminat şi sună / Oglinzile ritmându-şi-le-n dans
....................................................................................................................................................
trei elemente specifice planului terestru şi trei elemente specifice planului cosmic (ceresc)
prezente în această poezie ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................
o comparaţie din text .................................................................................................................
o repetiţie din text ......................................................................................................................
două structuri alcătuite din substantiv şi adjectiv din text .........................................................
....................................................................................................................................................
8. Citeşte enunţurile de mai jos şi încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevarată, sau litera F,
dacă este falsă. În cazul în care afirmaţia este incorectă, notează în spaţiile punctate răspunsul
potrivit.
a. Tema textului o reprezintă curcubeul. A/F
............................................................................................................................................................
b. Modurile de expunere prezente în text sunt descrierea şi monologul liric. A/F
............................................................................................................................................................
c. Cuvintele argint, ocean şi cântec sunt folosite cu sensul propriu. A/F
............................................................................................................................................................
d. Sentimentele exprimate prin intermediul limbajului expresiv sunt de dragoste, încântare,
eul poetic manifestând trăirile unui îndrăgostit. A/F
............................................................................................................................................................
Comunicare orală
1.

Să

aflăm

mai

multe

despre

curcubeu!

https://www.youtube.com/watch?v=wpsBxb3Lrpo.
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2. Audiază Legenda curcubeului de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=t3pNj76E-oA şi
prezintă oral rezumatul acesteia.

Redactare
Dincolo de percepţia ei afectivă, culoarea este şi o oglindă a personalităţii noastre,
influenţȃnd comunicarea. Gândeşte-te la un eveniment important din viața ta, asociază-l cu o
culoare a curcubeului şi prezintă-l în 100-150 cuvinte.
În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere:
 să realizezi un text care să aibă o structură adecvată unei compuneri reflexive;
 să foloseşti patru figuri de stil diferite pe care să le subliniezi;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
I. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Proiector al curcubeului - experiment pentru a putea face un curcubeu în întuneric.
Vei avea nevoie de:


oglindă;



lanternă;



pahar transparent (fără culori).

Ce vei face:
1. Pune oglinda în paharul cu apă, înclinând-o uşor astfel încât să fie cu faţa îndreptată în sus.
2. Acest experiment trebuie să se desfăşoare într-o cameră întunecată cu pereţi de culoare
deschisă.
3. Luminează cu lanterna oglinda şi priveşte pereţii albi. Ce observi? […]
Prof Mike Robe explică....
Lumina albă a lanternei se comportă la fel ca lumina solară. Oglinda reflectă lumina, astfel
încât curcubeul să poată fi proiectat pe pereţii din jurul tău.
(https://www.educlass.ro/data/manuals/3b95a8d46c06dbd90b36cf967460424f.pdf)
Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează o întrebare pe care ai dori să i-o adresezi profesorului Mike Robe cu privire la detaliile
suplimentare legate de realizarea unui curcubeu într-o încăpere întunecată.
............................................................................................................................................................
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2. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului reflectă, din ultimul paragraf.
REFLECTÁ, (1, 2) pers. 3 reflectă, (3) reflectez, vb. I. 1. Tranz. și refl. A (se) răsfrânge
direcția de propagare a luminii, a razelor de lumină, a undelor etc. la suprafața de separație
a două medii diferite; a determina sau a suferi o reflexie (1). 2. Tranz. și refl. Fig. A (se)
oglindi. 3. Intranz. A gândi profund; a cugeta, a medita la... – Din fr. refléter, lat.
reflectere, germ. reflektieren.

(www.dexonline.ro)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Selectează dintre pronumele studiate (personal, personal de politeţe, demonstrativ, posesiv,
relativ, interogativ, reflexiv, nehotărât, negativ) pe acelea care nu au categoria persoanei şi
notează-le în chenarele de mai jos. Scrie câte două exemple pentru fiecare.
Pronumele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Completează tabelul de mai jos cu răspunsurile potrivite pentru cuvintele subliniate în text:
Termen
✿ o
✿ acest
✿ ce
✿ tău

Valoare morfologică

Funcţie sintactică

5. Foloseşte în enunţuri cuvintele acest, ce şi tău, astfel încât să îndeplinească valori morfologice
diferite de cele din text şi precizează-le.
Cuvânt
✿ acest
✿ ce
✿ tău

Enunţ

Valoare morfologică
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6. Notează în faţa fiecărui enunţ din coloana A litera corespunzătoare din coloana B, pentru a indica
funcţia sintactică a cuvântului scris înclinat:
A

B

...... Am aflat care participant a fost cel mai bun.
...... Toţi care au venit au primit obiecte personalizate.
...... Ştiu căreia îi voi adresa întrebarea.
...... Ne-am întrebat a căruia este geanta.
...... S-a gândit pe care să o ajute.
...... A cărui carte e pe bancă?

A
B
C
D
E
F

complement indirect
complement direct
atribut adjectival
atribut pronominal genitival
subiect
nume predicativ

7. Încercuieşte varianta corectă.
Există două pronume posesive în enunţul:
a. Vizita lui i-a bucurat pe bunicii săi.
b. Casa ei a fost cumpărată de ai noştri.
c. Ai mei au plecat în vizită la ai săi.
În enunţurile Toţi copiii sunt în pauză. Manualul celuilalt este în dulap. Reuşita aceluia ne-a
încântat., cuvintele subliniate sunt în ordine:
a. pronume nehotărât, pronume nehotărât, pronume demonstrativ;
b. adjectiv pronominal nehotărât, pronume demonstrativ, adjectiv pronominal demonstrativ;
c. adjectiv pronominal nehotărât, pronume demonstrativ, pronume demonstrativ.
Sunt numai pronume nehotărâte în seria:
a. toţi, fiecare, ceea ce, nimeni, altul;
b. ăsta, oricare, oricând, unul, ceva;
c. toţi, fiecare, altul, oricare, ceva.
8. Completează spaţiile lacunare cu:
forma potrivită a adjectivelor pronominale acesta şi oricare, realizând acordul.
Ex. ............................ / ............................ băiat este aşteptat. → Acest/ oricare băiat ...


Pe ............................ / ............................ membru al echipei l-a felicitat.



I-a dat răspunsul potrivit la ............................ / ............................ întrebare.



............................ / ............................ concurenţi le-a oferit diplome.



Lucrurile ............................ / ............................ colege vor fi păstrate în sala de clasa.



............................ / ............................ cadou ne bucură.
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unul dintre pronumele interogative sau adjectivele pronominale interogative care, cine, ce,
câte, cui şi apoi răspunde la aceste întrebări.


............... cărţi ai citit în acest an şcolar?

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



............... este titlul ultimei cărţi citite?

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



............... ţi-a recomandat-o?

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



Tu ............... i-ai propune să o citească?

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



............... fel de cărţi îţi plac?

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

forma corectă


M-a însoţit prietena ................ aceea/aceia/acea.



Am călătorit cu ................ aceiaşi/aceeaşi maşină.



Aceasta este maşina ................ care/pe care o doresc.



Am aflat ................ cea ce/ceea ce mă interesa.



................ Nicio/nici o fată şi ................ niciun/nici un băiat nu au fost absenţi.

Redactare
Care este jocul tău preferat? Notează, în 80-100 de cuvinte, regulile acestuia.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Construieşte enunţuri în care pronumele nehotărât fiecare să îndeplinească următoarele funcţii
sintactice:
Funcţie sintactică

Enunţ

⸙ subiect
⸙ nume predicativ
⸙ atribut pronominal genitival
⸙ atribut pronominal prepoziţional
⸙ complement direct
⸙ complement indirect (dativ)
⸙ complement circumstanţial de mod
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2. Notează în spaţiile punctate, pentru fiecare situaţie din coloana A, litera corespunzătoare
răspunsului potrivit din coloana B, pentru a arăta:
numărul obiectelor posedate şi al posesorilor
A
.... a noastră

B
a. mai multe obiecte posedate, mai mulţi posesori

.... a ta

b. un obiect posedat, mai mulţi posesori

.... ale sale

c. mai multe obiecte posedate, un posesor

.... ale noastre

d. un obiect posedat, un posesor

formele potrivite ale articolului genitival şi ale pronumelui relativ
A

B

Invitatul ..... discurs a impresionat este un renumit profesor universitar.

a. a cărei

Am purtat o discuţie interesantă cu elevii ..... proiect a fost câştigător.

b. al cărui

Părinţii ..... eleve vor pleca în tabără sunt prezenţi la şedinţă.

c. ale căror

Culoarea ..... maşini am achiziţionat-o e gri.

d. al căror

adjectivul pronominal negativ necesar
A

B

..... probleme nu i s-a găsit soluţia.

a. nicio

..... elev nu i s-au aplicat sancţiuni.

b. niciunor

..... excursie nu a fost mai frumoasă.

c. niciunei

Nu am admis răspunsurile ..... concurenţi.

d. niciunui

3. Realizează o compunere descriptivă, de 100-150 de cuvinte, cu titlul Împărăţia culorilor, în care
să foloseşti cel puţin câte un exemplu din fiecare tip de pronume studiat. Subliniază-le.
4. Motivează, în 50-80 de cuvinte, că textul Proiector al curcubeului este unul explicativ.
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UNITATEA III – Cuvinte şi culoare
Fişa 4. Discursul liric. Numeralul. Articolul

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
În aceeaşi limbă

În limba ta

Iar când nu poţi

Toată lumea plânge,

................ dor de mama,

................ plânge şi nici râde,

În ................ limbă

Şi vinul e mai vin,

Când nu poţi mângâia

Râde un pământ.

Şi prânzul e mai prânz.

Şi nici cânta,

Ci doar în limba ta

Şi doar în limba ta

................ tău pământ,

Durerea poţi s-o ................,

Poţi râde singur,

Cu cerul tău în faţă,

Iar bucuria

Şi doar în limba ta

Tu ................ atuncea

S-o preschimbi în cânt.

Te poţi opri din plâns.

Tot în limba ta.
(Grigore Vieru, În limba ta)

Lectura
1. Audiază poezia În limba ta de Grigore Vieru de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=UpfOeRnxiY&ab_channel=AdrianMoldovan şi completează spaţiile punctate cu termenii potriviţi.
2. Construieşte enunţuri în care termenii limbă, dor şi vin să aibă sensuri diferite faţă de cele din
text.
CUVÂNT
limbă
dor
vin

•

ENUNȚ

• ....................................................................................................
• ...................................................................................................
• ...................................................................................................

3. Notează câte o acţiune, o stare/un sentiment şi o trăsătură care să aibă ca iniţială fiecare literă a
cuvântului limba.
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ACȚIUNE

TRĂSĂTURĂ

STARE/SENTIMENT

L

•

a lectura

liniște

limpede

I

• ..................................

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

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

M

• ..................................

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

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

B

• ..................................

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

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

A

• ..................................

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

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

4. Identifică sensul fiecărei expresii din coloana A care cuprinde termenul limbă, prin asocierea cu
una din explicaţiile notate în coloana B.
A

B
dorinţă exprimată pe patul morţii
a batjocori pe cineva
a vorbi frumos
a vorbi cu greu
a descoase
a se căi că a spus ceva
a vorbi mult

a i se încurca cuiva limba
a avea limbă ascuţită
cu limbă de moarte
a trage pe cineva de limbă
a avea limbă lungă
a fi cu limba de miere
a-şi muşca limba

5. Explică rolul punctului în ultima strofă a poeziei citate.
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. Transcrie din poezie patru cuvinte pe care consideri că le cunosc toţi vorbitorii limbii române,
scrie-le traducerea în limba maghiară şi într-o altă limbă.
• LB. ROMÂNĂ

LB. MAGHIARĂ

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

• ..................................

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

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

• ..................................

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

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

• ..................................

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

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

• ..................................

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

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

7. Notează:
a. un enunţ în care să precizezi trei termeni care indică sentimentele exprimate în textul dat
............................................................................................................................................................
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b. rolul repetiţiei din versurile: Şi doar în limba ta / Poţi râde singur, / Şi doar în limba ta / Te poţi
opri din plâns. .....………..…………………...........………………………………....………….......
....……………………….……………………………………………....……………………………...
8. Prezintă, în 30-50 de rânduri, relaţia dintre titlul şi mesajul poeziei În limba ta de Grigore Vieru.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
...................………………………………….………………………………............…………………
Comunicare orală
1. Vizionează reportajul de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=dw8KngWzcJw pentru a
afla câteva curiozităţi despre limba română. Precizează aspectele care ţi s-au părut cele mai
interesante.
2. Împreună cu un coleg, identifică trei argumente prin care să susţii că o persoană se poate face mai
bine înţeleasă când se exprimă în limba maternă.

Redactare
Imaginează-ţi că participi la o întrunire cu elevi din diferite colţuri ale lumii. Realizează
pentru acest eveniment o prezentare, de 150-200 de cuvinte, a unor aspecte importante legate de
România – limbă, obiceiuri, obiective turistice, personalităţi etc. Fii cât mai creativ!
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Ziua Limbii Române - postat de Raluca Ungureanu - 31/08/2019
Astăzi este Ziua Limbii Române, moment ce va fi sărbătorit deopotrivă în România şi în
Republica Moldova. La Bucureşti, Academia Română organizează o dezbatere dedicată
evenimentului. Amintim că Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în fiecare an în România la data de
31 august, urmare a unei iniţiative legislative votată de Parlament în anul 2011; Ziua Limbii
Române a fost stabilită, în mod simbolic, la aceeaşi dată cu sărbătoarea similară instituită în anul
1990 în Republica Moldova, sub numele „Limba Noastră‖, pentru a transmite mesajul că limba
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română este vorbită nu numai între graniţele ţării, ci şi dincolo de fruntarii. În stânga Prutului,
Ziua Limbii Române aminteşte de momentul în care, la 31 august 1989, Parlamentul de la Chişinău
decidea abandonarea grafiei chirilice şi revenirea la alfabetul latin. Timp de o lună, între 21
august şi 20 septembrie, Ziua Limbii Române este sărbătorită, pentru a şaptea oară consecutiv, şi
în centrele Institutului Cultural Român de peste hotare.
(http://www.rador.ro/2019/08/31/ziua-limbii-romane-4/)
Elemente de construcţie a comunicării
1. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o asemănare şi o deosebire
dintre textul-suport şi imaginea alăturată.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
(https://mesageruldecovasna.ro/ziua-limbii-romane-celebrata-lacovasna/afis-ziua-limbii-romane/)

2. Completează spațiile libere, scriind litera corespunzătoare răspunsului corect.
Textul dat este continuu pentru că este (1) ______. Este un text nonficţional deoarece (2) ______.
1

2

a. continuat de afiş
care are legătură
cu textul
a. prezintă aspecte
reale, având scopul
de a informa

b. organizat în
enunţuri care au
unitate de sens
b. se argumentează
un punct de vedere

c. scris sub forma
unor liste,
grafice, diagrame
c. cuvintele sunt
folosite cu sens
figurat

d. scris sub forma
unor secvenţe de text
fără legătură între ele
d. sunt prezentate
întâmplări în ordine
cronologică

3. Notează patru situaţii în care sunt folosite numeralele şi dă câte un exemplu:

Precizarea
orei
Este ora 13.

ex. ................
......................

ex. ................
......................
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4. Identifică numeralele din ultimul enunţ al textului şi precizează felul lor.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Scrie cu litere şi cu cifre romane numeralele din prima coloană a tabelului, apoi transformă-le în
numerale ordinale.
Scriere cu litere

Scriere cu cifre romane

Numeral ordinal

31
2011
1990
20
6. Construieşte enunţuri în care:
a. o să aibă trei valori morfologice diferite de cea din text şi precizează-le;
............................

• ...................................................................................................

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

• ....................................................................................................

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

• ...................................................................................................

b. numeralul cardinal trei să aibă valoare substantivală şi valoare adjectivală;
valoare
substantivală

• ...................................................................................................

valoare
adjectivală

• ...................................................................................................

c. numeralul ordinal a patra să îndeplinească trei funcţii sintactice diferite şi precizează-le;
..............................

• ...................................................................................................

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

• ....................................................................................................

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

• ...................................................................................................
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d.să foloseşti numeralul colectiv amândouă la cazurile precizate.
nominativ

• ...................................................................................................

acuzativ

• ....................................................................................................

genitiv

• ...................................................................................................

dativ

• ...................................................................................................

7. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu două exemple de numerale colective potrivite contextului:
a. Lui Dan şi lui Alex le-am dat diplome.→ Ambilor/amândurora le-am dat diplome.
b. Le cunosc pe Maria şi pe Ioana. → ..........................................................................
c. Andrei, Darius şi Raul au fost prezenţi. → ..........................................................................
d. Patru colege se joacă. → ..........................................................................
8. Alege varianta corectă.
Sunt scrise corect toate numeralele din seria:
a. patrusprezece, şasesprezece, obzeci, două zeci şi şase, cincisprezece, şasezeci;
b. paisprezece, şaisprezece, optzeci, douăzeci şi şase, cincisprezece, şaizeci;
c. paisprăzece, şaisprăzece, optzeci, douăzeci şi şase, cinsprăzece, şaizeci.
Este făcut corect acordul în enunţul:
a. La ora doisprezece merg la florărie să cumpăr douăzeci şi una de lalele şi doisprezece frezii.
b. La ora doisprezece merg la florărie să cumpăr douăzeci şi unu de lalele şi doisprezece frezii.
c. La ora douăsprezece merg la florărie să cumpăr douăzeci şi una de lalele şi douăsprezece frezii.
Sunt utilizate corect numeralele în enunţul:
a. Amândurora li s-a comunicat că la activitate vor participa douăzeci de tineri.
b. Amândorora li s-a comunicat că la activitate vor participa douăzeci de tineri.
c. La amândoi li s-a comunicat că la activitate vor participa douăzeci tineri.

Redactare
Redactează un articol, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinţi o activitate culturală la
care ai participat.
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Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Identifică numeralele colective din textul următor şi completează tabelul de mai jos:
Maria le-a cerut ambelor colege să se înscrie la competiţie. Toate trei au decis să formeze o
echipă şi să concureze la tuspatru secţiunile concursului.
Numeral

Valoare

Caz

Funcţie sintactică

2. Realizează reţeta unei prietenii adevărate sau a unei zile de succes, folosind cel puţin două
numerale ordinale, două numerale cardinale şi două numerale colective. Subliniază-le!
REŢETA ………………………………………………..

3. Explică, în 40-60 de cuvinte, semnificaţia versurilor: În limba ta / Ți-e dor de mama / Şi vinul e
mai vin, / Şi prânzul e mai prânz. / Şi doar în limba ta/ Poţi râde singur, / Şi doar în limba ta/ Te
poţi opri din plâns.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Prezintă, în 80-100 de cuvinte, rolul presei tipărite sau a celei din mediul on-line în informarea
cititorilor.
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UNITATEA III – Cuvinte şi culoare
Fişa - Interculturalitate

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Slavă ție stea curată,

Fericit un suflet drag

Voie bună pe pământ!

Te poate face pe pământ;

Astăzi te simțim aproape,

Cine n-a simțit iubirea

Sol din rai, cu soare sfânt;

Plece dintre noi plângând.

Vraja ta aduce iarăşi
Pe popor lângă popor;

(versurile: Friedrich Schiller, Odă bucuriei din

Toți pe lume frați noi suntem

Simfonia a IX-a; Imnul Uniunii Europene;

Când apari ușoară-n zbor.

traducerea: I.U. Soricu)

Cine a avut norocul
De prieteni buni să dea,
Cine știe ce-i iubirea
Lângă noi cântând să stea.

(https://istoriiregasite.files.wordpress.com/2014/11/uniunea-europeana-simboluri.jpg)
Înţelegerea textului
1. Priveşte imaginea de mai sus şi identifică patru simboluri ale Uniunii Europene. Notează-le în
steluţele de mai jos.
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2. Explică sensurile cuvântului stea, subliniat în text.

Strofa I

Strofa a III-a

3. Identifică în poezia Odă bucuriei trei secvenţe care
îndeamnă la unitate şi transcrie-le în diagrama din
dreapta.

4. Menţionează ce figură de stil este secvenţa Sol din rai, cu soare sfânt şi explică semnificaţia
acesteia în 30-50 de cuvinte.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...……
5. Prezintă, în 50-80 de cuvinte, mesajul versurilor: Vraja ta aduce iarăşi / Pe popor lângă popor; /
Toți pe lume frați noi suntem / Când apari ușoară-n zbor.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………...
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Comunicare orală
1.

Audiază

legenda

Răpirea

Europei

de

Alexandru

Mitru

de

la

https://www.youtube.com/watch?v=5612CS2X_wM&ab_channel=PovestiNemuritoare

adresa
(minutele

3:07.10 – 3:16.25) şi, după ce te-ai consultat cu un coleg, indică în piramida povestirii cinci idei
principale, respectând ordinea cronologică.
PIRAMIDA POVESTIRII

2. Formulează trei enunţuri cu
privire la momentul înfăţişat de
Rembrandt în tabloul
Răpirea Europei.

◄

Rembrandt,

Răpirea Europei,1632

Redactare
Prezintă, în 100-120 de cuvinte, importanţa unui imn pentru cetăţenii unei ţări.
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II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:

(https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/flyer/EDL-flyer-RO.pdf)
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Înţelegerea textului
1. Transcrie din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului glob.
GLOB, (1, 2) globuri, s. n., (3) globi, s. m. 1. S. n. Corp sferic sau sferoidal. ♦ Spec. Corp sferic,
de sticlă sau de porțelan, montat la o lampă sau la un bec. ♦ Spec. (Și în sintagmele glob terestru,
pământesc sau geografic) Obiect sferic pe a cărui suprafață exterioară este reprezentat aspectul
continentelor, mărilor și oceanelor care alcătuiesc planeta noastră. ◊ Glob ceresc = obiect sferic
pe a cărui suprafață exterioară este reprezentat aspectul bolții cerești. 2. S. n. Planeta locuită de
oameni; Pământul. 3. S. m. (În sintagma) Glob ocular (sau al ochiului) = parte a ochiului, de
formă sferoidală, adăpostită în orbită. – Din fr. globe, lat. globus.
(www.dexonline.ro)

....................................................................................................................................................
2. Formulează trei întrebări al căror răspuns se poate regăsi în rubrica Știaţi că...?.

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

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

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

3. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, scopul cu care a fost realizată această postare on-line.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Notează trei elemente grafice care pun în evidenţă mesajul transmis în postarea de mai sus.

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

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

5. Folosind Dicţionarul explicativ la limbii române, identifică etimologia (provenienţa) cuvintelor
de mai jos, apoi construieşte cu fiecare câte un enunţ.
Ex. favoriza – limba franceză; Mă va favoriza noua situaţie.
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sensibiliza
promova
site
diversitate

Redactare
Redactează o invitaţie adresată directorului şcolii la care studiezi, pentru a participa la o
activitate organizată de clasa ta, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor.

Să ştii mai multe, să fii mai bun!

Planeta noastră numără mai mult de 7 miliarde de locuitori care vorbesc între 6000 și 7000
de limbi diferite.
Majoritatea limbilor europene aparțin celor trei grupe: limbile germanice, limbile romanice
și limbile slave.
Majoritatea limbilor europene utilizează alfabetul latin. Unele limbi slave utilizează
alfabetul chirilic. Greaca, armeana, georgiana și idiș au propriul lor alfabet.
Cercul format din steluțe galbene din mijlocul drapelului Uniunii Europene este un simbol
care arată că țările din Uniunea Europeană sunt unite și se sprijină reciproc.
Imnul Uniunii Europene este o melodie a lui Ludwig van Beethoven.
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UNITATEA III – Cuvinte şi culoare
EVALUARE SUMATIVĂ

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

Orfeu
Orfeu este înfățișat ca un tânăr cu o cunună de lauri pe
cap, cântând la liră sau la alte instrumente cu coarde, înconjurat
▲ Antonio Canova, Orfeu
(detaliu), 1775-1776, Veneția
Museo Correr.

 Nume în mitologia
greacă– Orfeu
 Filiația și originea
mitului
Fiul zeului râu Oeagru
și al Muzei Calliope
 Activități și
caracteristici
Vestit cântăreț și poet
 Cult specific
Insula Lesbos, unde au
ajuns capul și buzele
poetului, a fost ținutul
poeziei lirice; în jurul
mitului lui Orfeu și a
coborârii sale în Infern
s-a dezvoltat un cult
orfic.
 Mituri corelate
Orfeu ia parte la
expediția Argonauților.

de numeroase animale.
Conform

legendei,

la

sunetul

melodios al glasului și al muzicii lui Orfeu,
până și animalele și oamenii cei mai feroce
se liniștesc. Cel mai cunoscut episod epic
legat de Orfeu este povestirea coborârii lui
în Infern. La moartea tinerei sale soții,
Euridice, provocată de o mușcătură de
șarpe, Orfeu, deznădăjduit, se hotărăște să
coboare în împărăția morților pentru a o
căuta. Cu cântecul lui minunat, izbutește să
le miște pe divinitățile din Infern, care o lasă
să plece pe fată, cu condiția ca Orfeu să nu
încerce să o privească înainte de a ieși la
lumina

soarelui.

De-acum aproape

de

sfârșitul drumului, poetul, cedând dorinței de

▲ William Blake
Richmond,
Orfeu întorcându-se
din Infern, 1885,
Londra, Royal
Academy of Arts.

a-și vedea soția, se întoarce. Euridice
dispare dintr-odată în cețurile din Infern, iar
Orfeu, disperat, se întoarce de unul singur pe
pământ.
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Legenda spune că poetul moare ucis de
Bacante, dar motivul nu este limpede. Conform
uneia dintre versiunile cele mai răspândite,
fidelitatea sa față de Euridice, chiar și după
moartea acesteia, a fost interpretată de Bacante
ca o jignire adusă lor.
Uneori, poetul este pictat în Infern,
implorându-i pe Pluton sau pe Proserpina să i-o
dea înapoi pe soția sa iubită, pregătindu-se să se
întoarcă alături de Euridice, sau la moartea sa.
(Lucia Impelluso, Eroi şi zei ai Antichităţii)

Jean Raoux, Orfeu şi Euridice, circa 1718-1720,
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

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

1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B,
astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
4 puncte
A
1. Orfeu este înfăţişat
2. Cedând dorinţei de a-şi vedea soţia,
3. Glasul şi muzica lui Orfeu linişteau
4. Orfeu coboară în Infern

B
a. pentru a o căuta pe soţia sa Euridice.
b. cântând la liră sau la alte instrumente.
c. chiar şi animalele şi oamenii cei mai feroce.
d. şi ia parte la expediția Argonauților.
e. Orfeu se întoarce, iar Euridice dispare.

Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect
1
2
3
4

2. Orfeu este pictat întorcându-se singur din infern de:
a. Antonio Canova;
b. Bacante;
c. William Blake Richmond;
Litera corespunzătoare răspunsului corect este
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2 puncte
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3. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Orfeu îşi pierde viaţa în timpul călătoriei în Infern.
Moartea lui Euridice este provocată de o muşcătură de şarpe.
Euridice reuşeşte să scape din Infern.
Orfeu se întoarce de unul singur pe pământ.

Adevărat

4. Construieşte un enunţ în care să îl descrii pe Orfeu.

Fals

4 puncte

…………………………………………………………………………………………………

5. Precizează tema textului dat, justificându-ți răspunsul în 20-30 de cuvinte.

4 puncte

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

6. Argumentează, în minimum 20 de cuvinte, că ambele tablouri sunt reprezentative pentru
legenda înfăţişată, valorificând informațiile din textul dat.
6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………..….…………
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7. Completează spațiile libere, scriind litera corespunzătoare răspunsului corect în spațiul
adecvat.
6 puncte
Textul dat este narativ pentru că (1) ____. Este un text nonficţional deoarece (2) ____.
1

2

a. se descrie un
moment important
din viaţa lui Orfeu
a. este prezentată
prin intermediul
limbajului expresiv
o legendă

b. se relatează un
moment semnificativ
din viaţa lui Orfeu
b. sunt prezentate
aspecte din viaţa lui
Orfeu

c. se
argumentează un
punct de vedere
c. cuvintele sunt
folosite cu sens
figurat

d. sunt caracterizate
personajele
d. sunt prezentate
întâmplările în
ordine cronologică

SUBIECTUL al II-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Lira (din greacă λύρα) este un instrument muzical rudimentar, format dintr-o cutie de
rezonanță, două brațe în formă de coarne și mai multe coarde,
folosit, în antichitate, mai ales la acompaniere, când se recitau
poeme.
Conform mitologiei grecești, instrumentul a fost creat de
ingeniosul Hermes, mesagerul zeilor, atunci când a zărit pe o plajă
o carapace de broască țestoasă, goală în interior. Din ea a
confecționat lira, instrument asemănător cu harpa. […] Hermes
Arcadianul a confecționat lira dintr-o carapace de broască țestoasă,
înfigând în ea 7 tulpini retezate de trestie pentru susținerea coardelor din mațe de oaie și
înfășurând cutia de rezonanță în piele de bou, brațele lirei fiind lucrate tot din trestie sau dintr-un
lemn curbat.
După Pindar, zeul Helios-Apollo i-a dăruit lira fiului său Orfeu […].
Reprezentări ale lirei s-au păstrat în picturi vechi din Egiptul antic, Mesopotamia și
Palestina, folosite în ținutul în care locuiau israeliții în diferite perioade. […]
În cursul săpăturilor arheologice din 1929, în orașul Ur a fost descoperit un mormânt
regal, vechi de peste 4500 ani, în care s-a găsit și o liră cu cutia de rezonanță din lemn de cedru
acoperită cu 5000 de plăcuțe de calcar roz […]. Pe cutie era montat un cap de taur din aur. Brațele
lirei erau împodobite cu sârmă de aur și argint.
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Lir%C4%83_instrument)
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului subliniat.

2 puncte

PICTURĂ, (2) picturi, s. f. 1. Ramură a artelor plastice care interpretează realitatea în
imagini vizuale, prin forme colorate, bidimensionale, desfășurate pe o suprafață plană. 2.
Lucrare artistică executată de un pictor; tablou, pânză. ♦ Ansamblul operelor, stilurilor și
procedeelor specifice pictorilor dintr-o țară, dintr-o epocă, dintr-o școală etc. 3. Fig.
Descriere sugestivă (într-o operă beletristică) a fizicului și a caracterului personajelor, a
unor scene din viața reală și din natură etc. – Din lat. pictura.

(www.dexonline.ro)

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

2. Seria
. care conține toate cuvintele derivate este:
a. greceşti, săpaturilor; b. locuiau, coardelor; c. braţele, ţestoasă; d. ingenios, acoperite.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

2 puncte

3. Rescrie enunţul Din ea a confecționat lira, instrument asemănător cu harpa., punând-l la
plural.
4 puncte
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…
4. Enunțul Brațele lirei erau împodobite cu sârmă de aur și argint. este:
a. interogativ;
b. imperativ;
c. exclamativ;
d. asertiv.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este
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5. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect:

6 puncte

A. ………………….. instrumente, lira şi harpa, au coarde.
a. ambile; b. ambele; c. amândoi; d. două.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

B. Arcadianul ………………….. dintr-o carapace de broască țestoasă.
a. te-a confecționat; b. a confecționat; c. a confecționat-o; d. v-a confecționat.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

C. Potrivit ………………….. imn homeric lira a fost confecţionată dintr-o carapace de
broască țestoasă.
a. acelui; b. acestei; c. celeilalte; d. aceiaşi.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

6. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
În secvenţa După Pindar, zeul Helios-Apollo i-a dăruit lira fiului său Orfeu […].
Reprezentări ale lirei s-au păstrat în picturi vechi din Egiptul antic, Mesopotamia și
Palestina, folosite în ținutul în care locuiau israeliții în diferite perioade:
Enunțul
Adevărat
Fals
Sunt trei pronume.
Său este un adjectiv pronominal posesiv.
I este un pronume în cazul genitiv.
În care are funcţia sintactică de atribut pronominal.

7. Construiește un enunț interogativ afirmativ prin care să soliciţi o informaţie suplimentară
legată de liră.
2 puncte
…………………………………………………………………………………………………

8. Rescrie enunțul de mai jos, corectând toate greșelile.

4 puncte

Nici unul dintre zei din Olimp nu iera mai puternic de cât Zeus.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……
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9. Scrie un text, de 30-40 de cuvinte, prin care să le propui colegilor să participe la o paradă
a zeilor din Olimp. În redactarea răspunsului tău, vei utiliza: un numeral colectiv, un
pronume demonstrativ şi un pronume nehotărât.

4 puncte

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

SUBIECTUL al III-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
…………………………
Ești tu nota rătăcită

Ah, ca visul ce se-mbină

Din cântarea sferelor,

Palid, lin, încetișor,

Ce eternă, nefinită

Cu o rază de lumină

Îngerii o cântă-n cor?

Ce-arde geana ochilor;

Ești ființa-armonioasă

Tu cântare întrupată!

Ce-o gândi un serafin,

De-al aplauzelor flor

Când pe lira-i tânguioasă

Dispărând divinizată,

Mâna cântecul divin?

Răpiși sufletu-mi în dor.
(Mihai Eminescu, La o artistă)

(sursă imagine: http://orientromanesc.ro/2020/01/15/eminescu-grafica-constantei-abalasei-donosa/)
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Tu, -mi, eşti reprezintă mărci ale adresării poetice subiective.
În prima strofă citată predomină imaginile artistice vizuale.
Măsura ultimelor versuri ale poeziei este de opt silabe.
În versul Tu cântare întrupată! există o metaforă.
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2. Formulează un enunţ în care să prezinţi tema textului.

4 puncte

…………………………………………………………………………………………………

3. Ilustrează, în 30-60 de cuvinte, elementele care contribuie la realizarea muzicalităţii
textului textul dat.
6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Prezintă, în minimum 20 de cuvinte, rolul limbajului expresiv în transmiterea
sentimentelor în poezia citată.

4 puncte

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…
5. Argumentează într-o compunere, de minimum 100 de cuvinte, că poezia La o artistă de
Mihai Eminescu este un discurs liric.

12 puncte

În redactarea răspunsului tău, vei avea în vedere:
- să faci referire la limbajul expresiv;
- să prezinţi atitudinea eului poetic;
- să indici sentimentele transmise;
- să numeşti modurilor de expunere utilizate.
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.
Pentru conținutul compunerii vei primi 8 puncte, iar pentru redactarea ei, 4 puncte.
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UNITATEA IV – Cartea - tărâm al cunoașterii
Fişa 1. Textul narativ. Sensul propriu. Sensul figurat. Adjectivul. Blogul. Indexul

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Matilda [...] era, mai ales, foarte inteligentă. Avea o minte așa de ascuțită și atâta
putere de înțelegere, încât nici cei mai prostănaci părinți n-ar fi putut-o trece cu vederea. […]
Fratele Matildei, Michael, era un copil perfect obișnuit – însă ea, așa cum am mai spus,
era cu totul și cu totul deosebită. La vârsta de un an și jumătate vorbea cursiv1 și avea vocabularul
unui adult. Cu toate acestea, părinții, în loc s-o laude, îi spuneau că vorbește ca o moară
neferecată2 și-i aminteau tot timpul că fetițele trebuie să se facă văzute, nu auzite.
Până la trei ani, Matilda învățase deja singură să citească cu ajutorul ziarelor și al
revistelor din casă. La patru ani deja citea foarte bine, așa că se apucă să caute cărți. În casa lor,
însă, nu se găsea decât o carte – un volum intitulat „Bucătăria pentru toți‖ care aparținea mamei
ei. După ce o studie din scoarță-n scoarță3 și învăță pe de rost toate rețetele, Matilda decise că vrea
ceva mai interesant.
― Tati, zise ea, poți să-mi cumperi o carte?
― O carte? La ce naiba îți trebuie ție o carte?
― Vreau să citesc, tati.
― Cum, adică, televizorul nu-ți mai place? Avem un televizor grozav cu diagonala de
treizeci de centimetri și tu vrei o carte? Ești cam răsfățată, domnișoară!
În timpul săptămânii, Matilda rămânea singură acasă aproape în fiecare după-amiază.
Fratele ei (care era cu cinci ani mai mare) era plecat la școală. Tatăl ei mergea la lucru, iar mama
se ducea să joace bingo4 într-un orășel aflat la treisprezece kilometri distanță [...]. În după-amiaza
zilei în care tatăl ei refuzase să-i cumpere o carte, Matilda plecă singurică spre biblioteca din
orășel. [...] Îi lua doar zece minute de mers pe jos până acolo și, odată ajunsă, se putea bucura de
două ore neîntrerupte de pace, în timpul cărora ședea comod într-un colțișor și devora carte după
carte. Când termină de citit toate cărțile pentru copii, se apucă să caute altceva.
(Roald Dahl, Matilda)
Vocabular: ¹ cursiv – ușor, fluent;
² ca o moară neferecată – mult, fără oprire;
3

din scoarță-n scoarță – în întregime;

4

bingo – joc de noroc asemănător loteriei.
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Lectura
1. Asociază fiecare substantiv din coloana A cu un adjectiv din coloana B, apoi completează ultima
rubrică cu litera potrivită:
A
1
2
3
4
5
6

fetița
televizor
copil
carte
volum
minte

B
o
o
o
o
o
o

obișnuit
frumoasă
inteligentă
grozav
ascuțită
intitulat

a
b
c
d
e
f

1
2
3
4
5
6

2. Precizează formele de plural ale substantivelor de mai jos, apoi adaugă câte un adjectiv potrivit.
Alcătuiește enunțuri cu acestea.
Substantiv
- singular

Substantiv
- plural

Adjectivul
potrivit

Enunţ

✿ carte
✿ bibliotecă
✿ volum
3. Alcătuiește trei enunțuri pentru a indica diferite sensuri ale cuvântului carte:
carte de școală
carte de joc
carte de vizită
4. a) Încercuiește A, dacă enunțul este adevărat și F, dacă enunțul este fals.
Cuvântul subliniat în secvenţa Avea o minte așa de ascuțită... are sens figurat.

A/ F

b) Formulează un enunț în care cuvântul ascuţită să aibă un alt sens și precizează-l.

...............................................................................................................................................
..........
5. Menționează care sunt personajele din textul dat.
...............................................................................................................................................
.........
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6. Scrie două idei principale sau secundare care se pot desprinde din fragmentul citat.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................
7. Notează două moduri de expunere prezente în text şi ilustrează-le cu câte o secvenţă.

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

• ...................................................................................................

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

• ..................................................................................................

8. Indică, din textul dat, câte două structuri care cuprind indici de spațiu și de timp.

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Comunicare orală
1. Realizează o prezentare orală a Matildei, aşa cum reiese din fragmentul dat.
2. Prezintă asemănările și deosebirile dintre tine și Matilda cu privire la cărțile citite și locul ales
pentru lectură.

Redactare
Realizează, în 70-80 de cuvinte, rezumatul textului dat.
Vei avea în vedere:
 să prezinţi pe scurt succesiunea întâmplărilor;
 să respecţi convenţiile specifice rezumatului;
 să realizezi un text cu un conţinut adecvat cerinţei;
 să respecţi limita de cuvinte indicată.
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II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Scriu acest articol pentru că am visat de mic copil să am o bibliotecă în casă. Atunci când
reciteam de mai multe ori aceeași carte îmi
imaginam cum ar fi să ai acasă mai multe cărți decât
ai putea citi într-o viață? Acum la 29 de ani mi-am
îndeplinit visul din copilărie și mi-am creat o
bibliotecă acasă în apartamentul din Chișinău și o
bibliotecă în casa părinților mei din orașul Cimișlia. [...]
Biblioteca din casă este o carte de vizită a familiei, precum spunea antreprenorul și autorul
Jim Rohn: „Oamenii săraci au televizor mare. Oamenii bogați au biblioteci mari‖.
O bibliotecă în casă nu este doar o modalitate excelentă pentru a-ți impresiona oaspeții, dar
și o modalitate prin care îți amintești ție însuți despre necesitatea educației și dezvoltării continue.
Crescând într-o casă cu câteva sute de cărți, educația copilul sporește de trei ori în
comparație cu copilul care crește într-o casă cu doar câteva cărți, relatează un studiu efectuat de
Pacific Standard.
Aici ar putea apărea o întrebare din partea ta: Cum să adun o bibliotecă plină cu cărți?
Recomandarea noastră este să cumperi o carte de fiecare dată când cumperi o haină.
(articol de Ion Bargan,
https://citesc.blog/2018/06/25/10-motive-pentru-a-ti-crea-o-biblioteca-acasa/)
Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text:
Enunțul
a) Ion Bargan și-a indeplinit visul de a avea o bibliotecă personală la
50 de ani.

Adevărat

Fals

b) Biblioteca din casă este o carte de vizită a familiei.
c) Oamenii bogați au biblioteci mari.
d) Cumpărând o carte pe an, putem aduna o bibliotecă plină cu cărți.
2. Cuvântul subliniat din structura modalitate excelentă este:
a) substantiv comun;

b) adverb de mod;

Litera corespunzătoare răspunsului corect este
3. Subliniază adjectivele din textul dat.
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.

d) interjecție.
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4. Perechea de adjective antonime din acest text este:

5. Completează fiecare rubrică din tabelul de mai jos cu câte un adjectiv variabil propriu-zis,
respectând indicaţiile date:
Adjectiv variabil
cu patru forme

Adjectiv variabil
cu trei forme

Adjectiv variabil
cu două forme

6. Notează din texul dat:
un adjectiv neologic

un adjectiv antepus substantivului

un adjectiv fără grad de comparație

un adjectiv provenit din participiu
7. Rescrie la singular sintagmele formate din substantiv și adjectiv:
oamenii bogați

biblioteci mari

cărți frumoase

copii educați

8. Identifică adjectivele din enunţul Oamenii bogați au biblioteci mari. Analizează-le completând
rubricile din tabel.
Adjectivul

Felul

Nr. de forme
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Redactare
Prezintă, în 80-100 de cuvinte, o bibliotecă vizitată (de exemplu: biblioteca şcolii, biblioteca
din localitatea ta etc.), folosind cel puţin opt adjective pe care să le subliniezi. Vei avea în vedere:
 să foloseşti cel puțin opt adjective și să le subliniezi;
 să utilizezi un vocabular adecvat conţinutului;
 să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Încercuieşte varianta corectă de răspuns.
Forma articulată pentru plural a construcției argintiul clopoțel este:
a) arginti clopoței;

b) argintii clopoței;

c) arginti clopoțeii;

d) argintiii clopoței.

2. Construiește două enunțuri în care adjectivul excelentă să îndeplinească funcțiile sintactice de:
atribut adjectival
nume predicativ

3. Alege 10 cărți din bibliotecă, pentru a le citi. Realizează un index1 al autorilor acestor cărți.
1

index – listă (alfabetică) a numelor, termenilor sau materiilor cuprinse într-o lucrare.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4. Scrie un articol despre cea mai îndrăgită carte citită de tine, care ar putea să apară pe blogul tău.
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UNITATEA IV – Cartea - tărâm al cunoașterii
Fişa 2. Discursul liric. Figuri de stil. Imagini artistice. Adjectivul. Anunțul

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris,
Încet gândită, gingaş1 cumpănită2;
Eşti ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.
Eşti ca vioara, singură ce cântă
Iubirea toată pe un fir de păr,
Şi paginile tale, adevăr,

Tudor Arghezi
1880 - 1967

S-au tipărit cu litera cea sfântă.
..................................................
(Tudor Arghezi, Ex libris)

Vocabular: 1gingaș – care cere multă pricepere pentru a putea fi dus la bun sfârșit; anevoios, dificil;
2

cumpănită – potrivită, aranjată.

Lectura
1. Scrie antonimele cuvintelor extrase din poezia dată:
frumoasă
au deschis
încet

2. Notează în tabel forma de plural a substantivelor date și un adjectiv corespunzător:
Singular

Plural

✿ carte
✿ floare
✿ vioara
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3. Scrie un diminutiv și un augmentativ pornind de la primul cuvânt din text.

4. Construieşte un enunţ în care să foloseşti cuvântul sfântă cu o valoare morfologică diferită de cea
din poezie şi numeşte-o.

......................................................................................................................................................
....
5. Transcrie două comparații din textul dat.

6. Notează:
a) cuvântul-cheie al poeziei .......................................................................................................
b) rima poeziei............................................................................................................................
c) măsura versurilor din a doua strofă .......................................................................................
7. Explică rolul virgulei din secvenţa: Carte frumoasă, cinste cui te-a scris.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

8. Identifică două imagini artistice diferite în textul dat şi precizează felul lor.

Comunicare orală
1. Care a fost prima carte pe care ai citit-o? Dar ultima?
2. Ce înseamnă pentru tine o carte frumoasă?
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Redactare
Scrie o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să-ți exprimi părerea cu privire la afirmația
lui Lev Tolstoi:
Cartea bună e ca o conversație cu un om deștept.
Vei avea în vedere:
 să prezinţi cel puțin două argumente în sprijinul
opiniei exprimate;
 să utilizezi cel puțin trei figuri de stil diferite;
 să respecţi limita de cuvinte indicată;

Ilustraţie:
Tivadar Patric, elev

 să respecţi regulile de redactare.

I. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Elefant Fest – târg de carte online (27-31 mai 2020)
Oferim iubitorilor de carte un eveniment unic până
acum în peisajul cultural, un târg online unde au acces
pasionații de literatură din întreaga țară. Îi invităm să
descopere ultimele noutăți pe care cele mai mari edituri din
țară și din străinătate le oferă în aceste zile:
Reduceri de până la 70% la cărțile în limba română.
Reduceri de până la 94% la cărțile în limba engleză.
Editura Epica are mai multe pachete de cărți la prețuri atractive – disponibile aici.
Stocurile sunt limitate. Spor la cumpărat & citit!

(https://blogulcolectionarului.net/2020/05/elefant-fest-targ-de-carte-online-27-31-mai-2020/)
Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text:
Enunțul

Adevărat

a) Elefant Fest este un târg de carte online.
b) Stocurile de cărți sunt nelimitate.
c) În cadrul Elefant Fest se fac reduceri mari.
d) Editura Epica are puține cărți la prețuri atractive.
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2. Cuvântul subliniat din structura ultimele noutăți este:
a) adverb de mod;

c) adjectiv propriu-zis;

b) adjectiv provenit din verb la participiu;

d) substantiv comun.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

3. Identifică adjectivele din textul dat şi grupează-le în funcţie de genul lor.
Genul masculin

Genul feminin

Genul neutru

4. Notează două adjective propriu-zise și două adjective provenite din verbe la participiu din
textul-suport.
adjective propriu-zise

adjective participiale

5. Notează gradul de comparație al adjectivelor:
mai multe - ......................................................................................................................
atractive - ........................................................................................................................
cele mai mari - ................................................................................................................
6. Scrie din textul dat un adjectiv care nu are grad de comparație:
7. Precizează funcția sintactică şi cazul adjectivului din propoziția: Stocurile sunt limitate.
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8. Numeşte funcţia sintactică pe care o au celelalte adjective identificate în textul dat.

Redactare
Exprimă-ţi, în 80-100 cuvinte, opinia cu privire la importanţa
desfăşurării unui târg de carte, folosind cel puţin trei adjective la
diferite grade de comparaţie. Vei avea în vedere:
 să formulezi cel puțin două argumente în sprijinul opiniei
exprimate;
 să utilizezi cel puţin trei adjective la diferite grade de comparaţie;
 să respecţi limita de cuvinte indicată;

sursa imagine:
https://m.ebihoreanul.ro

 să respecţi regulile de redactare.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Scrie câte un adjectiv sinonim cu grupurile de cuvinte subliniate din enunțurile următoare:
Andrei este tobă de carte.
La ora de limba română elevii sunt cu ochii în patru.
Savantul este om cu carte.
Compunerea lui a fost fără sare și piper.
Grupul de cuvinte

Adjectiv sinonim

tobă de carte
cu ochii în patru
cu carte
fără sare și piper
2. Indică valoarea morfologică a cuvântului subliniat din secvenţa pasionații de literatură. Explică
modul de formare a acestui cuvânt.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...........................
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3. Scrie două proverbe sau zicători care să conțină cuvântul carte.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.
4. Realizează un anunț referitor la deschiderea cercului de lectură în școala ta. Foloseşte diferite
.........................................................................................................................................
elemente grafice
pentru a evidenţia informaţiile importante.
.
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UNITATEA IV – Cartea – tărâm al cunoașterii
Fişa 3. Descrierea literară. Descrierea științifică. Atributul

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
În casa în care m-am născut erau vreo două rafturi cu cărți, nu mai multe. Niște ediții
de clasici români și străini, de care avuseseră nevoie, probabil, mama și sora ei mai mare la
școală. Bunicul din partea tatălui ținea, într-o servantă1 cu vitrină, în spatele unor pahare cu
picior, niște ediții Jules Verne și Dumas cartonate, cu foiță subțire și litere de bronz, după care mă
topeam. Nu mă lăsa să le iau, mi le dădea doar din când în când să le răsfoiesc. […]
Din biblioteca unchiului meu, însă, care făcuse Litere, am fost mereu binevenită să-mi iau
ce aveam chef. Am citit de-a valma2 lucruri, pentru că n-aveam chef să mi se spună ce e sau nu
pentru vârsta mea. După-amiezele lungi de vară, în care stăteam cocoțață3 în pat și toată lumea din
jurul meu se dizolva în povestea pe care o citeam îmi sunt mai clare în minte decât orice
întâmplare. Am uitat o grămadă de lucruri din perioada adolescenței, dar în nici un caz starea aia
de plictis și visare care mă făcea să mă simt specială. Cu prietenii mei imaginari, personaje de
cărți, aveam mai multe de împărțit decât cu cei în carne și oase.
(Ana Maria Sandu, Cărțile din viețile noastre – fragment apărut în Dilema veche, în 9.04. 2016,
https://dilemaveche.ro/sectiune/dilemablog/articol/cartile-din-vietile-noastre)

Vocabular:

¹ servantă – masă sau bufet pe care se pun tacâmurile și vasele necesare pentru servitul mesei;
² de-a valma – amestecat (în dezordine);
³ cocoțață – așezată pe un loc mai ridicat.

Lectura
1. Alcătuiește două enunțuri din care să rezulte diferite sensuri ale cuvântului bibliotecă.

2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text:
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ENUNȚUL

ADEVĂRAT

În casa părintească erau cinci rafturi de cărți.
Bunicul ținea cărțile într-o servantă cu vitrină.
Nepoata avea voie să citească din cărțile unchiului ei.
Prietenii imaginari ai adolescentei erau personajele din cărți.
3. Identifică în textul dat trei structuri alcătuite din substantiv şi adjectiv.

4. Pornind de la textul dat, scrie:
a) antonime pentru:
 multe
 mare
 subțire
b) sinonime pentru:
 cărți
 litere
 povestea
c) un enunț cu omonimul cuvântului:
minte

5. Transcrie din textul dat două figuri de stil diferite şi numeşte-le.

6. Notează din textul dat câte un exemplu de adjectiv care exprimă:
✿ originea ………………...........
✿ calitatea ………………...........
✿ dimensiunea ………………...........
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7. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația enunțului: Cu prietenii mei imaginari, personaje de
cărți, aveam mai multe de împărțit decât cu cei în carne și oase.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Notează două argumente prin care să susţii că textul dat este descriptiv.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Comunicare orală
1. Vizionează materialul intitulat Turul bibliotecii - partea I, de la adresa
https://www.youtube.com/watch?v=BTu_snTvB2k, și prezintă-le colegilor
câteva cărți din biblioteca ta, după modelul oferit de Dariana, fetița din
videoclip.
2. Descrie afişul alăturat, făcând referire la informaţiile prezentate şi la
modul de evidenţiere a acestora.
(http://vreau.altiasi.ro/targ/targ-de-carte-aer-liber)

Redactare
Redactează un text, de 80-100 de cuvinte, în care să-ți exprimi părerea cu privire la
afirmația lui Jorge Luis Borges: Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei
BIBLIOTECI. Alte persoane consideră că ar fi o grădină, alții și-l pot închipui ca un palat; eu l-am
imaginat întotdeauna ca o bibliotecă. Vei avea în vedere:
 să îţi exprimi opinia cu privire la citatul dat;
 să utilizezi structura specifică tipului de compunere cerut;
 să respecţi limita de cuvinte indicată;
 să respecţi regulile de redactare.
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II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
O carte este o colecție de hârtii, pergamente sau alte astfel de materiale, în formă de
coli sau foi de cele mai multe ori egale între ele și legate sau broșate1 într-un volum. Cărțile sunt de
obicei tipărite (rareori scrise şi de mână) și conțin diverse lucrări scrise, pe cea mai mare
diversitate de teme. O carte este de asemenea o operă literară sau științifică, sau o parte
semnificativă dintr-o astfel de operă. […]
În secolul al XX-lea bibliotecile au făcut față unei rate de publicări din ce în ce mai mari,
acest efect făcând parte din explozia informațională. Inventarea Internetului și a publicării
electronice a făcut ca multe din informațiile noi să nu mai fie tipărite în cărți, ci puse la dispoziție
de exemplu online, printr-o bibliotecă digitală virtuală, pe CD-ROM sau în formă de cărți
electronice, virtuale (engleză: e-books). […]
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Carte)
Vocabular: ¹broșate – cu colile cusute împreună și puse într-o copertă moale.

Elemente de construcţie a comunicării
1. Subliniază cuvântul care nu face parte din seria sinonimică:
a) hârtii, materiale, coli;
b) publicare, tipărire, științifică;
c) carte, volum, bibliotecă.
2. Construieşte un enunţ în care să explici ce este un e-book.

3. Notează din primul alineat al textului două atribute adjectivale și două atribute substantivale.
Atribute adjectivale

Atribute substantivale

4. Alcătuiește un text, de 40-60 de cuvinte, în care să descrii o librărie, folosind cel puțin cinci
atribute. Subliniază-le!
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Scrie funcția sintactică a cuvintelor din enunțul de mai jos în chenarele corespunzătoare:

Cărțile sunt cei mai buni prieteni ai omului.

6. Completează spaţiile punctate cu atributele corespunzătoare:
Bunica mi-a dăruit o carte ....................................... și ........................................ .
Romanul de ........................................................ este palpitant.
Biblioteca .................................. are .......................... volume .............................. .
Colega ............................ citește cărți ....................................... ?
Istoria .................................. cuprinde fapte ................................................................. .
7. Alcătuiește enunțuri cu structurile de mai jos, folosind DEX-ul.
carte de bucate
Sfânta carte
cartea neamului
8. Constuieşte enunţuri în care să ai:
atribut adjectival exprimat prin adjectiv participial
……………………………………………………………………………………………
atribut verbal exprimat prin verb la infinitiv
……………………………………………………………………………………………
atribut adjectival exprimat prin numeral cardinal
……………………………………………………………………………………………
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Redactare
Redactează un text descriptiv, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinţi
cea mai frumoasă bibliotecă din lume (reală sau imaginară).
Vei avea în vedere:
 să utilizezi structura specifică unei compuneri descriptive;
 să respecţi numărul de cuvinte indicat;
 să respecţi regulile de redactare.
Ilustraţie:
Kanalos Brendon, elev

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. În textul următor s-au strecurat câteva greşeli. Rescrie-l corect!
Iești pasionat de lectură. Î-ți place să citești cărții de aventuri? Dacă vrei să aflii cea mai făcut
personajul principal din primul volum, citește și volumul doi.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
În enunțul Am citit o poveste interesantă despre balaurii din pădurile de demult., sunt:
a) trei atribute adjectivale;
b) două atribute substantivale prepoziționale, un atribut adjectival și un atribut adverbial;
c) patru atribute substantivale genitivale.
În enunțul O bibliotecă din Iași se află pe locul al doilea în topul celor mai frumoase
biblioteci din lume., sunt:
a) trei atribute substantivale, două atribute adjectivale;
b) două atribute pronominale;
c) patru atribute substantivale prepoziționale.
3. Formulează două întrebări pe care ai dori să i le adresezi unui scriitor contemporan, folosind
următoarele semne de punctuație: linia de dialog, virgula, semnul întrebării și semnul exclamării.
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1

• .....................................................................

2

• .....................................................................

4. Descrie coperta alăturată, în 30-50 de cuvinte, utilizând cât mai multe atribute. Subliniază-le!
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
..........................................................................................
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UNITATEA IV – Cartea - tărâm al cunoașterii
Fişa 4. Romanul grafic. Atributul. Fișa de lectură

I. Citeşte cu atenţie pagina de roman grafic de mai jos şi răspunde la
următoarele cerințe:

( Robinson Crusoe, după Daniel Defoe - Clasicii literaturii în benzi desenate)
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Lectura
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text:
ENUNȚUL

ADEVĂRAT

FALS

Robinson Crusoe a ajuns pe o insulă pustie.
Eroul nu ține un jurnal.
Corabia în care se afla Robinson a naufragiat.
Jurnalul lui Robinson are cinci capitole.
2. Transcrie două perechi de antonime din text.

3. Explică modul de formare a cuvântului învățăminte, apoi scrie încă patru termeni din familia
lexicală a cuvântului de bază de la care s-a format acesta.

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

cuvânt
de
bază:
.............

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

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

……………………………………………………………
……

4. Scrie două idei principale sau secundare având în vedere mesajul din viniete.

………………………………………………………………………………...………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………,………………………………………………………………………………………
b) Alcătuiește enunțuri pentru a indica diferite sensuri ale cuvântului jurnal:
………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...………….
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5. Alcătuieşte enunţuri în care să utilizezi termenul jurnal cu sensurile menţionate în tabel:
•

jurnal de călătorie

•

jurnal de modă

•

ziar, gazetă

•

emisiune de radio și televiziune

•

registru de contabilitate

6. Asociază substantivul din coloana A cu atributul potrivit din coloana B. Notează apoi felul
atributelor:
A
Substantiv

B
Atribut

Asociere

Felul atributului

1. stare

A. unor învățăminte

1.

A.

2. lucru

B. de amărăciune

2.

B.

3. insulă

C. de a fi salvat

3.

C.

4. speranța

D. bun

4.

D

5. dovada

E. părăsită

5.

E.

7. Motivează, în 30-50 de cuvinte, faptul că fragmentul ilustrat din Robinson Crusoe de
Daniel Defoe aparţine unui roman grafic.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația secvenței: Jurnalul acesta va fi dovada unor
învățăminte trase în condiții înspăimântătoare.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Comunicare orală
1. Urmărește filmuleţul în care sunt prezentate motivele pentru a ține un jurnal, accesând sursa
https://www.youtube.com/watch?v=dKs5fTMLvXs, apoi prezină oral un tip de jurnal.
2. Prezintă o posibilă continuare a aventurilor lui Robinson Crusoe, pornind de la pagina de roman
grafic dată.

Redactare
Scrie o pagină de jurnal în care să prezinţi o zi trăită ca naufragiat pe o insulă pustie.
Vei avea în vedere:
 să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
 să respecţi convențiile realizării unei pagini de jurnal;
 să respecţi relația dintre temă și conținut;
 să dai dovadă de creativitate.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Biblioteca din Alexandria a fost unul dintre cele mai mari centre de păstrare a cărţilor
antice. Ea a fost întemeiată în secolul al III-lea î. Hr., de Ptolemeu I, şi se considera centrul de
instruire pentru tot poporul elen. Biblioteca făcea parte dintr-un complex, care includea camere de
locuit, cantine, săli de lectură, grădina botanică şi cea zoologică, un observator. Ulterior, aici, au
fost aduse şi instrumente medicale şi astronomice, animale împăiate, statui şi busturi, care erau
folosite pentru instruire.
Se presupune că, în bibliotecă, se păstrau de la 400 de mii până la 700 de mii de papirusuri.
Aici, au lucrat cele mai luminate minţi şi cele mai mari talente ale Antichităţii: Aristarh din Samos,
Eratostene, Zenodot ş.a. Talentații savanți din Alexandria erau cunoscuţi datorită lucrărilor lor în
domeniile matematicii şi astronomiei.
În sălile ei, se păstrau şi cele mai rar întâlnite plăcuţe din piatră şi din ceară, cu scris
cuneiform şi cu hieroglife, copiile celor mai preţioase opere de artă plastică din lume. […]
Acest complex celebru îl putea vizita oricine dorea. Biblioteca era considerată loc sacru, la
fel ca templele religioase. Înainte de a intra în această clădire, se înfăptuia ritualul de purificare.
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Istoria este dură şi în cazul unor astfel de edificii măreţe. Clădirea şi o bună parte din comorile
lumii au fost nimicite în anul 270 d. Hr. (aproximativ). […]
Astăzi, UNESCO a lansat ideea de reabilitare a bibliotecii. A fost cheltuită o sumă mare
atât pentru construcţia ei, cât şi pentru achiziţionarea de echipament modern şi, desigur, de cărţi.
[…] Principala clădire a bibliotecii aminteşte de un tambur înclinat; în acoperişul ei din sticlă şi
aluminiu, se văd ferestrele prin care, din partea nordică, pătrunde lumina în sala de lectură…
(https://enigmatica.ro/misterul-bibliotecii-din-alexandria/)

Biblioteca antică din Alexandria,
desen de O. Von Corven

Noua bibliotecă din Alexandria
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
_din_Alexandria)

Elemente de construcţie a comunicării
1. Biblioteca antică din Alexandria avea:
a) camere de locuit, săli de lectură, grădina botanică şi cea zoologică, un observator;
b) calculatoare și imprimante;
c) instrumente medicale şi astronomice, animale împăiate, statui şi busturi;
d) plăcuţe din piatră şi din ceară.
Literele corespunzătoare răspunsurilor corecte sunt :
2. Alege varianta corectă.
Biblioteca era considerată în Antichitate:
a) loc de distracție;
b) loc sacru;
c) spațiu de instruire militară.
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Biblioteca din Alexandria a fost:
a) un centru comercial;
b) o clădire dărăpănată;
c) unul dintre cele mai mari centre de păstrare a cărţilor antice.
Biblioteca nouă din Alexandria are:
a) echipament modern și cărți;
b) pereții din stică;
c) acoperișul din fier.
3. Alcătuiește propoziții cu următoarele expresii care conțin cuvântul carte:
a da cărțile pe față
cum scrie la carte
a se pune cu burta pe carte
a nu ști boabă de carte

4. Prezintă o asemănare și o deosebire între vechea și noua clădire a Bibliotecii din Alexandria,
folosind textul şi imaginile asociate acestuia.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Transcrie în rubrica potrivită subiectul şi atributele din enunțul: Principala clădire a bibliotecii
aminteşte de un tambur înclinat.
subiect simplu

atribut substantival

atribute adjectivale
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6. Notează în tabelul de mai jos trei atribute din enunțul Biblioteca din Alexandria a fost unul
dintre cele mai mari centre de păstrare a cărţilor antice și precizează felul acestora.
Atributul

Felul atributului

7. Alcătuieşte o propoziție în care substantivul biblioteca să îndeplinească funcția sintactică de
atribut substantival prepozițional.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Rescrie corect textul de mai jos, înainte de a fi publicat pe pagina web a școlii:
Ce-a mai bună lucrări a concursului ,,Tânăr talente‖ v-a fii prezentată ân mod festiv la ședința
cercului de literatură a școli noastră, ân data de 15.03.2021, l-a ora 14.

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

Redactare
Redactează un text narativ, de 100-150 de cuvinte, în care să relatezi o poveste reală sau
imaginară petrecută într-o bibliotecă. Vei avea în vedere:
 să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
 să respecţi convențiile unui text narativ;
 să respecţi relația dintre temă și conținut;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
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Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. a) Indică funcția sintactică a cuvântului subliniat din secvența:
În sălile ei, se păstrau şi cele mai rar întâlnite plăcuţe din piatră.

b) Construiește două enunțuri în care pronumele personal ei să îndeplinească funcțiile sintactice
de:
subiect

atribut pronominal prepozițional
complement indirect

2. În enunţul Personajul principal din romanul lui Daniel Defoe este Robinson Crusoe., sunt:
a) două atribute;
b) trei atribute;
c) patru atribute.
3. Descrie Insula Disperării, în 50-70 de cuvinte, utilizând și trei atribute diferite. Subliniază-le!

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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4. Completează o fișă de lectură despre cartea ta preferată. Poți folosi modelul următor:

Fişă de lectură

Titlul operei literare: ……………………………….…………………
Autorul:………………………….……………………………………………………….…
Opera este scrisă în proză/ versuri: ………………………………………….…………….
Locul desfășurării acțiunii:………….………………………………………….………….
Timpul desfășurării acțiunii: ………………….……………………………….………….
Personajele:……...…………………….…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Rezumatul/Ideile principale: …….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……..………………………..………………………………………………………………
.…………………….……..…………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Citate preferate:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Impresii personale (ce ți-a plăcut cel mai mult, ce ai învățat din această lectură etc.):
………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………...…………………….
.…………………………………………………………………………...…………………
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UNITATEA IV – Cartea – tărâm al cunoașterii
Fişa - Interculturalitate

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Toți începem să citim cu ochii altora. De aceea, când trebuie să
îți amintești de prima ta carte, îți dai seama că memoria te pune în fața
unei alegeri: prima carte pe care ți-a citit-o cineva sau prima carte pe
care ai citit-o singur? […]
Se spune că e foarte bine ca într-o familie să nu fie un singur
copil, ci măcar doi. Nu știu dacă e așa, dar știu că, dacă îmi aduc
aminte de prima carte citită cu ochii mei, nu pot să vorbesc decât la
plural, adică de prima noastră carte, căci multă vreme eu și fratele
meu eram mai mult asemănători decât diferiți în ceea ce făceam.
Legendele Olimpului ni le-a citit întâi mama, cam de când
eram prin clasa întâi. Apoi am început să le citim singuri. Pentru noi,

Ilustraţie:
Bata Márk, elev

cartea era bună de citit cu glas tare, pentru că avea literele mari și cuvinte grele. De aceea
parcurgeam același text cu ochii și vocea mamei, apoi, pe rând, eu și Mircea, cu ochii și vocile
proprii. Legendele Olimpului au devenit Legendele și miturile Greciei antice, o carte mai mare și
cu mai multe fotografii cu statui ale zeilor și semizeilor. Chiar acum, în timp ce scriu, mă duc la
bibliotecă și o scot din raft. E aceeași. O deschid și citesc pe prima pagină o dedicație de la tata,
din 1964, din 29 iulie, ziua mamei. Am văzut de atâtea ori dedicația, dar acum cuvintele scrise de
tata, ,,această carte atât de mult așteptată de tine‖, mă fac să îmi aduc aminte că mama îl întreba
mereu pe tata dacă a găsit cartea. […] Am început cu această carte o lungă ucenicie1 în ale
cititului, care s-a întins pe câțiva ani. Îmi aduc aminte că, treptat, am trecut de la lectura în trei, la
lectura în doi și apoi la lectura de una singură. […] Veți trăi și voi în lumea zeilor, dar și a
oamenilor obișnuiți și uneori veți renunța la joacă pentru a citi mai departe, până la ultima pagină,
de exemplu, aventurile lui Ulise pe drumul de întoarcere acasă, în Ithaca, după războiul din Troia,
sau povestea tristă de iubire dintre Romeo și Julieta.
Oare o fi adevărat ce scrie pe unul din tricourile mele? „Dacă citești, trăiești mai mult‖…
(Rodica Zane, Lectura în trei, în doi, de unul singur)
Vocabular: 1ucenicie – formare, instruire a cuiva într-un anumit domeniu.
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Înţelegerea textului
1. Notează câte trei termeni din familia lexicală a cuvintelor următoare:

(a) citi

2. Precizează formele de plural ale următoarelor sintagme:
prima carte
același text
fratele meu
3. Scrie antonimele cuvintelor date, apoi alcătuiește enunțuri cu ele:
mai multe

4. Formulează un enunţ prin care să rezumi conţinutul fragmentului dat.
............................................................................................................................................................
5. Exprimă-ți părerea, în 30-50 de cuvinte, despre afirmația scriitoarei Rodica Zane: Dacă citești,
trăiești mai mult.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………
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Comunicare orală
1. Imaginează-ți că ești reporter. Adresează-i scriitoarei Rodica Zane o întrebare legată de
activitatea sa.
2. Ce înseamnă pentru tine lumea cărților?

Redactare
Exprimă-ți opinia, în 80-100 de cuvinte, cu privire la importanța lecturii în viața noastră,
făcând referire la diferite surse de informare (în limba română sau în alte limbi): cărți, ziare, reviste,
benzi desenate etc. Vei avea în vedere:
 să dezvolți două argumente în sprijinul opiniei formulate;
 să respecți structura tipului de text cerut;
 să respecți regulile de redactare.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
Rui Barreira Zink (născut la Lisabona, la 16 iunie 1961) este profesor de literatură la
Universida de Nova da Lisboa (Universitatea Nouă din Lisabona),[…] autor de romane, nuvele,
eseuri, piese de teatru și cărți pentru copii. A realizat prima carte electronică (e-book) portugheză
(Os Surfistas, 2001). Se ocupă de teatrul stradal și de happening-uri. Are centura neagră. Este un
remarcabil traducător (dintre autorii traduși de el se numără Saul Bellow).
O carte a scriitorului este Cititorul din peșteră.
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Rui_Zink)
– Cititorul din peşteră este un mic eseu ficţional despre cititul cărţilor.
Dumneavoastră cum aţi devenit un Anibalector? Cum ajunge un copil să se
îndrăgostească de cărţi?
– Cum ajunge cineva să îndrăgească cititul este încă un mister. Dacă am
şti, atunci am face ca toţi copiii să deprindă pasiunea lecturii. Eu am fost
norocos pentru că familia mea a fost educată. În Pina, cartierul foarte sărac din
Lisabona unde am crescut...
– Şi pe care îl evocaţi în romanul Aşteptarea …
Rui Zink
– Exact. Întotdeauna strecor detalii autobiografice în romanele mele. O dată
mi-am trecut şi numărul de telefon, în caz că cineva voia să mă sune...
– Şi aţi fost vreodată sunat?
– Niciodată. Ca să revin, părinţii mei erau singurii reprezentanţi ai culturii în cartierul
nostru, aşa că aveam cărţi acasă – pe atunci nu aveam televizor, dar în acele vremuri nu era ceva
ieşit din comun – şi am început să citesc, pur şi simplu, din plictiseală. Cred că aceasta este una
dintre tehnici. Copiii se plictisesc repede şi, spre exemplu, dacă în anticamera cabinetului de
stomatologie, în loc de televizor pui cărţi, în cele din urmă ei se vor plictisi, în cele din urmă vor
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citi şi în cele din urmă magia lecturii se va produce... Pasiunea pentru citit poate începe, aşadar, cu
ceva simplu, precum prezenţa cărţilor. Nu poţi citi o carte care nu e acolo. Acesta e şi primul lucru
pe care Hannibal Lecter i-l spune lui Clarice: „Nu te poţi apropia decât de ceea ce vezi‖. Dar
n-am fost mereu îndrăgostit de cărţi, ca orice băiat am avut momente în care nu m-am apropiat de
cărţi. Eram odată în vizită, într-un sat, la o mătuşă şi acolo se afla un autobuz-librărie plin cu
romanele lui Jules Verne. Din plictiseală, am ajuns să citesc dintr-un foc trei cărţi de Jules Verne...
(https://dilemaveche.ro/sectiune/dilemateca/articol/am-ramas-foarte-putini-scriitori-zilele-asteacare-nu-se-considera-geniali)
Înţelegerea textului
1. Transcrie din fragmentul citat patru cuvinte care sunt în legătură cu tema acestuia.

2. Încercuieşte răspunsul corect:
A. Rui Zink a crescut într-un cartier sărac din:
a. Olanda;

b. Portugalia;

c. China.

B. Autobuzul-librărie din satul mătușii lui Rui Zink era plin cu cărțile lui:
a. Roald Dahl;

b. Lev Tolstoi;

c. Jules Verne.

C. Părinții lui Rui Zink aveau acasă:
a. televizor;

b. cărți;

c. laptop.

3. Prezintă, în 20-30 de cuvinte, împrejurările în care a început Rui Zink să citească.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Transcrie din textul dat numele unui scriitor străin celebru, apoi notează numele altor doi scriitori
din literatura universală și titlul unei opere pe care a scris-o fiecare dintre ei.

5. Exprimă-ți părerea, în 30-50 de cuvinte, despre următoarea secvență:
Pasiunea pentru citit poate începe, aşadar, cu ceva simplu, precum prezenţa cărţilor.
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Redactare
Realizează un proiect în care să prezinţi viața și activitatea scriitorului preferat.

Să ştii mai multe, să fii mai bun!
Începând din 1967, cu ocazia aniversării scriitorului Hans Christian Andersen, la 2 aprilie,
este celebrată Ziua internaţională a cărţii pentru copii, cu scopul de a insufla plăcerea de a citi şi
pentru îndreptarea atenţiei către cărţile pentru copii [...].
(https://www.agerpres.ro/documentare/2020/04/01/ziuainternationala-a-cartii-pentru-copii-478328)
Cea mai mică carte din lume este „Cameleonul lui Cehov‖, măsoară 0,9
mm atât în lungime, cât și în înălţime, nu e mai mare decât un bob de sare, şi se
află în posesia lui Mark Palkovic, un bibliotecar american. Uimitor este faptul
că această carte are 30 de pagini și 3 ilustraţii color.
(https://filialamariadragan.files.wordpress.com/2015/04/d1f04-the-smallest-book-in-the-world300x223.jpg)
Cea mai mare carte din lume, „Acesta este Mohamed‖, are 420 de pagini realizate
dintr-un material de amestec de hârtie și
piele, o înălţime de cinci metri şi
cântăreşte aproape o tonă şi jumătate,
evaluată la 2.300.000 de euro. Gigantul
document

prezintă

viaţa

profetului

Mahomed şi a fost tipărită în Germania
şi montată în Dubai.
(https://filialamariadragan.wordpress.com/category/carti/cele-mai-neobisnuite-carti/)
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UNITATEA IV – Cartea - tărâm al cunoașterii
EVALUARE SUMATIVĂ

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textele de mai jos.
1.

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

(n. 1398 – d. 3 februarie, 1468) a fost un metalurgist, bijutier și
tipograf german care s-a remarcat prin contribuția sa la
tehnologia tipăririi.
Gutenberg s-a născut în orașul german Mainz, fiul unui
negustor numit Friele Gensfleisch zur Laden, care a adoptat
numele de familie „zum Gutenberg‖ după numele cartierului în
Johannes Gutenberg

care se mutase familia sa. Gutenberg s-a născut într-o familie de
patricieni bogați, care aveau o genealogie datată până în secolul
al treisprezecelea. Părinții săi erau aurari și băteau monedă.
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg)

Biblia ilustrată

2. Prima formă de tipar a fost xilogravura, folosită încă din secolul IX în China.
Tehnica presupunea inscripţionarea textului pe o placă de lemn cu ajutorul căreia se făceau
exemplare în serie. Germanului Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului cu litere mobile,
i se datorează cărţile de astăzi. Pentru prima dată, Gutenberg a folosit în 1440 litere de
plumb pe care le-a asamblat una câte una pentru a forma cuvinte. Prima carte publicată în
serie de către părintele tiparului Gutenberg a fost Biblia în 1456. Cartea sfântă a fost
tipărită în 48 de exemplare, sub forma a două volume care aveau 1200 de pagini. Munca de
imprimare a Bibliei la maşina inventată de Gutenberg a durat mai bine de doi ani.
(https://adevarul.ro/locale/alexandria/istoria-fascinanta-cartii-tablitele-argila-pergamentpiele-animale-e-reader-biblia-carte-tiparita-lume-1_55573bafcfbe376e354266d3/index.html)
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B,
astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
4 puncte
A
B
1. Johannes Gutenberg a fost
a. Biblia, în 1456.
2. Xilogravura este folosită
b. după numele cartierului în care se mutase.
3. Prima carte publicată a fost
c. din secolul al IX-lea în China.
4. Gutenberg a adoptat acest nume
d. inventatorul tiparului cu litere mobile.
e. în 1440.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect
1
2
3
4

2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Gutenberg a fost un metalurgist, bijutier și tipograf german.
Prima carte publicată în serie a fost Abecedarul.
Johannes Gutenberg s-a născut într-o familie de scriitori.
Cartea sfântă a fost tipărită în 1456, în 48 de exemplare.

3. Cele două volume ale Bibliei tipărite de Gutenberg conțineau:
a. 1200 de pagini și ilustrații sugestive;
b. 800 de pagini;
c. 1000 de pagini;
d. 2000 de pagini.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este
.

Adevărat

Fals

2 puncte

4. Menționează într-un enunț care a fost prima formă de tipar și în ce a constat ea. 4 puncte
…………………………………………………………………………………………………
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5. Precizează tema textului 2, justificându-ți răspunsul în 20-30 de cuvinte.

4 puncte

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………
6. Completează spațiile libere, scriind litera corespunzătoare răspunsului corect în spațiul
adecvat.
6 puncte
Textul 2 este informativ pentru că (1) ___. Este un text nonficţional deoarece (2) ___.
1
a. se descrie prima
b. se prezintă detalii cu c. se
d. modul de
carte tipărită prin
privire la apariţia
argumentează
expunere
intermediul figurilor primelor cărţi tipărite
un punct de
principal este
de stil
vedere
dialogul
2
a. este prezentată o
b. se caracterizează
c. cuvintele
d. are caracter
întâmplare
prin expresivitate,
sunt folosite cu subiectiv
imaginară
obţinută prin utilizarea sens propriu
imaginilor artistice

7. Argumentează, în 20-30 de cuvinte, importanța inventării tiparului de către
Johannes Gutenberg, valorificând informațiile din textul dat.
6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….
SUBIECTUL al II-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Cartea este mai întâi suportul scrierii; astfel, tăbliţele de
argilă sumeriene, papirusurile egiptene, sulurile Romei antice,
manuscrisele medievale şi textele noastre tipărite pot fi considerate
cărţi în ciuda marii varietăţi de suporturi şi forme. Ideea de carte
este asociată şi celei de editare, adică voinţei de difuzare a unui
text şi voinţei de păstrare a acestuia; astfel, cartea se distinge de
toate celelalte scrieri private, de la scrisoare la actul de notariat. În sfârşit, cartea trebuie să fie
uşor de mânuit; numeroase texte au fost gravate în piatră, însă nimănui nu i-ar veni ideea de a le
considera cărţi.
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Apariţia cărţii este legată de suporturile scrierii. Un foarte vechi suport al cărţii, argila, era
folosit în Mesopotamia, chiar din mileniul al III-lea î. Hr.; se trasau caractere în tăbliţele de argilă
încă moi şi umede, cu ajutorul unui instrument triunghiular; apoi aceste tăbliţe se coceau în cuptor
pentru a le întări. S-au găsit la Nippur, în regiunea Sumerului, tăbliţe provenind din mileniul
al III-lea î. Hr.; 22 000 de tăbliţe datând din secolul al VII-lea î. Hr. au fost descoperite la Ninive,
aparţinând bibliotecii şi arhivelor regilor Asiriei. Fabricarea cărţilor era organizată; templele din
Babilon şi Ninive aveau deja ateliere cu copişti.
Şi ţesăturile au servit drept suport scrierii, mai ales mătasea pe care chinezii scriau cu
ajutorul unei pensule.
Dar principalele suporturi ale cărţii antice erau papirusul şi pergamentul.
(https://istoriiregasite.wordpress.com/2010/03/10/inventii-in-istorie-cartea/)
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului subliniat.

2 puncte

CÁRTE, cărți, s. f. I. 1. Scriere cu un anumit subiect, tipărită și legată sau broșată în
volum. 2. Fig. Cunoștințe de scriere și de citire; învățătură, știință, cultură. Ai carte, ai
parte. 3. Registru. […]

(https://dexonline.ro/definitie/carte)

………………………………………………………………………………………………

2. Seria care conține adjective propriu-zise este:
a. tipărite, considerate, asociată;
.

b. egiptene, antice, medievale;
c. tăblițe, argilă, textele;
d. se trasau, se coceau, scriau.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

2 puncte

3. Rescrie secvența Cartea este mai întâi suportul scrierii, punând-o la plural.
4 puncte
…………………………………………………………………………..……………………
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4. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.

6 puncte

A. Argila era folosită ca suport al cărții în Mesopotamia, din mileniul:
a. al III-lea î. Hr; b. al II-lea î. Hr; c. I î. Hr.; d. I d. Hr..
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

B. Se trasau caractere în tăbliţele de argilă încă moi şi umede cu:
a. un băț; b.un instrument triunghiular; c.un pix; d.un creion.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

C. Pentru a se întări, aceste tăbliţe din argilă se coceau:
a. în oală; b. la soare; c. pe plită; d. în cuptor.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

5. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
În enunţul Dar principalele suporturi ale cărţii antice erau papirusul şi pergamentul:
Enunțul
Adevărat
Fals
Există trei atribute.
Ale cărții este atribut substantival prepozițional.
Principalele este un adjectiv în cazul nominativ.
Al doilea adjectiv este provenit din verb la participiu.

6. În secvenţa astfel, cartea se distinge de toate celelalte scrieri private, se află:

2 puncte

a. trei atribute adjectivale și un atribut substantival;

c. două atribute substantivale;

b. un atribut adjectival și un atribut substantival;

d. trei atribute adjectivale.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

7. Construiește un enunț în care substantivul carte să fie determinat de un atribut adjectival
exprimat prin numeral ordinal.
2 puncte
…………………………………………………………………………………………………
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8. Rescrie enunțul de mai jos, corectând toate greșelile.

4 puncte

Primele cărții care sau tipărit ân țara nostră au avut un conținut religioasă.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9. Scrie un text descriptiv, de 30-50 de cuvinte, în care să prezinți cea mai îndrăgită carte.
În redactarea răspunsului tău, vei utiliza: trei adjective propriu-zise, trei adjective
participiale, un adjectiv fără grad de comparație.
4 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

SUBIECTUL al III-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Cărţile sunt asemenea unor fluturi. De obicei stau cu aripile lipite, aşa cum se odihnesc
fluturii pe câte-o frunză, când îşi desfăşoară trompa filiformă ca să soarbă apă dintr-un bob de
rouă. Când deschizi o carte, ea zboară. Şi tu odată cu ea, ca şi
când ai călări pe gâtul cu pene fine al unui fluture uriaş. Dar
cartea nu are o singură pereche de aripi, ci sute, ca un semn
că ea te poate duce nu doar din floare-n floare în această
lume glorioasă, ci în sute de lumi locuite. Unele dintre ele
seamănă mult cu cea în care trăim, altele sunt populate de fiinţe care nu ni se arată decât în vise.
Pe aripile fluturilor noştri de hârtie, asemenea unor solzişori ce irizează lumina, sunt
tatuaje ciudate, înscrise cu cerneală tipografică. A trebuit să mergem la şcoală ca să le desluşim.
Stând confortabil în spinarea mătăsoasă a marelui fluture, citim şi zburăm. Căci fluturele nu se
urneşte de pe frunza lui dacă nu-i inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de
cerneală, nici de cuvinte, ci de imagini, atingeri, mirosuri şi melodii. Pe toate ni le imaginăm citind.
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Şi-atunci înţelegem că zborul, chiar dacă ne duce în lumi îndepărtate, se petrece întotdeauna în noi
înşine. Cărţile sunt fluturi cu care zburăm prin propria noastră minte, sub bolta uriaşă a ţestei
noastre.
(Mircea Cărtărescu, A patra inimă)
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul
dat.
1. Formulează un enunț în care să precizezi tema textului. Exemplifică printr-o secvență
extrasă din text.
4 puncte
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Adevărat
Fals
Cărțile nu se aseamănă cu fluturii.
Fluturii se odihnesc pe frunze și sorb apa cu trompa.
Cartea ne poate duce cu gândul în sute de lumi locuite.
În primul enunț există o comparație.

3. Explică, în 30-50 de cuvinte, sensul enunţului: Cărţile sunt fluturi cu care zburăm prin
propria noastră minte.

6 puncte

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………….
4. Prezintă, în 20-30 de cuvinte, sentimentele și gândurile pe care ți le-a transmis lectura
textului de mai sus.
4 puncte
………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………
…....
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5. Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, despre importanța cărților în viața ta,
valorificând atât textul lui Mircea Cărtărescu, cât și cunoștințele și experiența personală.
În redactarea răspunsului tău, vei avea în vedere:
- să corelezi textul dat cu experiența personală sau cu o altă operă literară;
- să utilizezi cel puţin două atribute adjectivale și două atribute substantivale;
- să respecți limita de cuvinte indicată.
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.
Pentru conținutul compunerii vei primi 8 puncte, iar pentru redactarea ei, 4 puncte.
12 puncte
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UNITATEA V – Mituri, credințe și creații
Fişa 1. Discursul liric. Figuri de stil. Familia lexicală. Polisemia. Omonimia. Pleonasmul.
Sensul propriu și sensul figurat. Enciclopedia ilustrată

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
S-a dus zăpada albă de pe întinsul țării,
S-au dus zilele Babei¹ și nopțile vegherii.
Câmpia scoate aburi; pe umedul pământ
Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt.
Lumina e mai caldă și-n inimă pătrunde;
Prin râpi adânci zăpada de soare se ascunde.
Pâraiele umflate curg iute șopotind,
Și mugurii pe creangă se văd îmbobocind.
O, Doamne! iată-un flutur ce prin văzduh se perde!
În câmpul veșted iată un fir de iarbă verde
Pe care-ncet se urcă un galbin gândăcel,
Și sub a lui povară² îl pleacă-ncetinel.

Vasile Alecsandri
(1821-1890)

Un fir de iarbă verde, o rază-ncălzitoare,
Un gândăcel, un flutur, un clopoțel în floare,
După o iarnă lungă ș-un dor nemărginit,
Aprind un soare dulce în sufletul uimit!
(Vasile Alecsandri, Sfârșitul iernei)
Vocabular: ¹zilele Babei – primele zile ale lunii martie, denumire inspirată de la sărbătoarea Dochiei;
²povară – greutate .

Lectura
1. Precizează formele de plural ale substantivelor indicate. Alcătuiește enunțuri cu acestea.
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zăpadă → ........................................................................................................................
câmpie → .........................................................................................................................
povară → .........................................................................................................................
dor → ...............................................................................................................................
2. Alcătuiește propoziții cu expresiile din diagramă. Precizează și tu câte o expresie cu termenii
floare și fir, consultând la nevoie dicționarul.

în floarea
vârstei

floare la
ureche

de-a fir a
păr

de florile
mărului

fir cu fir
firul vieții

3. Adaugă cuvintelor de mai jos câte doi termeni din familia lor lexicală:
noapte
verde
dor
4. Notează câte un sinonim și câte un antonim pentru cuvintele:
se ascunde

=

≠

iute

=

≠

uscate

=

≠

5. Completează spațiile de mai jos cu răspunsurile potrivite.
rima poeziei

măsura primei
strofe
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6. Transcrie, din poezie, câte o structură care să conțină:
epitet
personificare
metaforă

7. Alege din text trei cuvinte cu sens propriu și trei cuvinte cu sens figurat.
SENS FIGURAT

SENS PROPRIU

8. Exprimă-ți părerea răspunzând la următoarele întrebări:
a. Ce relație este între titlul poeziei și conținutul acesteia?
b. Ce fel de atmosferă creează poezia?
c. Care este secvenţa ta preferată din versurile poeziei?
Comunicare orală
1. Vizionează Povestea mărțișorului la adresa https://www.youtube.com/watch?v=r_vh4JuqGYc și
prezintă informația care ți-a captat atenția. Cere și părerea colegilor!
2. Studiază imaginea de mai jos și inițiază un concurs de cultură generală. Utilizează unul dintre
domeniile prezente pe coperta enciclopediei.

Sugestie!
Realizează o ștafetă a întrebărilor.
Câştigă cel care știe cele mai multe răspunsuri!

 Universul
 Pământul
 Animale
 Știință
 Istorie.

Redactare
1. Scrie o compunere descriptivă, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinți mărțișorul pe care l-ai
dărui unei persoane dragi.
191

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

În compunerea ta, trebuie să ai în vedere:
 patru caracteristici ale obiectului descris;
 patru figuri de stil diferite în descrierea
obiectului;
 structura specifică tipului de compunere cerut;
 regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.

II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde cerințelor:

Sursa imaginii: Minunile naturale ale lumii.
Atlas ilustrat bilingv roman-german

Vocabular:

¹cu jind – cu dorință;
²amuletă – talisman;
³mituri – povești fabuloase despre originea universului și a fenomenelor naturii sau despre zei și
eroi legendari;
⁴contemporaneitate – actualitate, prezent.

Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text.
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ENUNȚUL

ADEVĂRAT

FALS

☼ Balaurul Întunericului a răpit soarele.
☼ În țările din vestul Europei se dăruiește o mică amuletă.
☼ Dăruirea mărțișorului este un obicei românesc.
☼ Mărțișorul este un salut al iernii.
2. Menționează, într-un enunț, culorile șnurului de care este legată amuleta.
…………………………………………………………………………………………………
3. Descoperă în text trei cuvinte derivate: un substantiv, un adjectiv și un verb. Explică modul lor
de formare.
substantiv

adjectiv
verb

4. Formează, prin derivare, noi cuvinte și notează-le în spațiile libere:

drum

(a) lega

5. Alcătuiește o propoziție cu un alt sens al cuvântului scris cu verde:

cu multă vreme în urmă

acestui minunat salut al primăverii

iată alt gen de aventură
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6. Rescrie la plural sintagmele formate din substantiv și adjectiv:

viața fericită

flăcău viteaz

minunat salut

obicei românesc

7. Dintr-o eroare de redactare toate cuvintele acestui exercițiu s-au împrăștiat. Găsește textul inițial
și rescrie-l!

greșeala

în

care
de

aceeași

se

repetă

idee.
este

Pleonasmul
exprimare

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Transcrie textul de mai jos, corectând greșelile strecurate:
ENCICLOPEDIA este un tip de lucrare lexicografică de proporții diferiți care tratează
sistematic termeni de bază (nume comune și propri), noțiuni din toate domenile s-au dintrun anumit
domeniu de cunoștiințe, fie în ordine alfabetică, fie pe probleme s-au pe ramuri.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Redactare
Prezintă, în 80-100 de cuvinte, importanța utilizării elementelor de grafică și a imaginilor
într-o enciclopedie.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 să faci referire la o enciclopedie cunoscută;
 să îţi susţii opinia prezentând cel puţin două
argumente;
 să respecți regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
La începutul secolului al XX-lea mărțișorul se făcea cadou copiilor, fete și băieți, în
dimineața zilei de 1 martie, înainte de răsăritul soarelui. Șnurul mărțișorului, de care se agăța o
monedă metalică de argint sau de aur, se purta legat la mână, uneori era prins în piept sau la gât
până la o anumită sărbătoare a primăverii sau până la înflorirea unor arbuști și pomi fructiferi,
când se agăța pe ramurile înflorite. Cei care primeau mărțișorul credeau că nu vor fi pârliți de
soare pe timpul verii, că vor fi sănătoși și frumoși ca florile, plăcuți și drăgăstoși, bogați și
norocoși, feriți de boli și de deochi¹.
(Ion Ghinoiu, Calendarul țăranului român. Zile și mituri)
Vocabular: ¹ deochi – putere atribuită unor oameni, de a îmbolnăvi pe cei asupra cărora își fixează privirea.

1. Completează chenarele portocalii cu formele de plural ale substantivelor date. În chenarele verzi
notează formele de plural articulate hotărât. Lucrează conform exemplului:
zi
✿

mărțișor

✿

monedă

✿

sărbătoare

✿

vară

zile

zilele
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2. Precizează și explică modul de formare a cuvintelor:
metalică
înflorirea
drăgăstoși

3. Alcătuiește propoziții în care cuvintele de mai jos să aibă sens propriu, respectiv sens figurat:

SENS PROPRIU

SENS FIGURAT

aur
soare

4. Alcătuiește un text descriptiv, de 100-120 de cuvinte, având ca temă un fenomen al naturii care
te fascinează. Utilizează cel puțin un epitet, o comparație și o metaforă.
Nu uita să ai un conținut adecvat cerinței și să respecți regulile de redactare!

196

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

UNITATEA V – Mituri, credințe și creații
Fişa 2. Discursul narativ. Adverbul și locuțiunea adverbială. Blogul

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Dragu-mi era satul nostru cu Ozana
cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în
care se oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului
de atâtea veacuri! Dragi-mi erau tata și mama,
frații și surorile, și băieții satului, tovarășii mei
din copilărie, cu care, în zile geroase de iarnă,
mă desfătam¹ pe gheață și la săniuș, iar vara, în
zile frumoase de sărbători, cântând și chiuind², cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, prundul
cu știoalnele³, țarinile⁴ cu holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri, de după care-mi zâmbeau
zorile în zburdalnica⁵ vârstă a tinereții!
Asemenea, dragi-mi erau șezătorile, clăcile⁶, horele și toate petrecerile din sat, la care luam
parte cu cea mai mare însuflețire! De piatră de-ai fi fost, și nu se putea să nu-ți salte inima de
bucurie când auzeai, uneori în puterea nopții, pe Mihai scripcarul⁷ din Humulești umblând tot satul
câte c-o droaie de flăcăi după dânsul și cântând. [...]
Și câte și mai câte nu cânta Mihai lăutarul din gură și din scripca sa răsunătoare, și câte
alte petreceri pline de veselie nu se făceau pe la noi, de-ți părea tot anul zi de sărbătoare! Vorba
unei babe: „Să dea D-zeu tot anul să fie sărbători și numai o zi de lucru, și atunci să fie praznic⁸ și
nuntă‖.
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
Vocabular:

¹mă desfătam – mă relaxam, mă distram;
²chiuind – strigând, țipând;
³știoalnă – ochi de apă, vârtej;
⁴țarină – câmp cultivat;
⁵zburdalnică – neastâmpărată;
⁶clacă – muncă colectivă prestată de țărani pentru a se ajuta unii pe alții;
⁷scripcar – care cântă la scripcă (vioară);
⁸praznic – masă mare, îmbelșugată, cu joc și lăutari, organizată cu ocazia unui eveniment important.
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Lectura
1.Completează enunțurile de mai jos cu informații din text:
Cetatea Neamțului se oglinește în

În zile frumoase de sărbători, cutreieram

În puterea nopții îl auzeai pe
2. Rescrie două cuvinte/secvențe care constituie repere de timp și două care surprind spațiul
acțiunii.
SPAȚIU

TIMP

3. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele subliniate în text:
limpede→ .........................................................................................................................
copilărie→........................................................................................................................
geroase→..........................................................................................................................
sărbători→.......................................................................................................................
zâmbeau→........................................................................................................................
părea→.............................................................................................................................
4. Precizează antonimele cuvintelor subliniate în secvența: „Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea
frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în care se oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului de
atâtea veacuri!”.
limpede

frumos
curgătoare

mâhnire

5. Explică rolul ghilimelelor în secvența Vorba unei babe: „Să dea D-zeu tot anul să fie sărbători și
numai o zi de lucru, și atunci să fie praznic și nuntă―.
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Numește tipul de narator identificat în textul-suport și argumentează-ţi răspunsul.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Menționează într-un enunț tema textului, justificându-ți opțiunea cu două informații din text.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

8. Denumirea satului amintit de narator este:
a. Cetatea Neamțului; b. Ozana; c. Humulești; d. nu apare în acest fragment.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

..

Comunicare orală
1. Vizionează fragmentul din ecranizarea operei literare Amintiri din copilărie de Ion Creangă,
accesând adresa https://www.youtube.com/watch?v=JCLvg18G_aA. Apoi, discută cu alți colegi de
clasă despre obiceiurile de iarnă din zona ta.
2. Imaginează-ți că ești reprezentantul unei firme de turism! Convinge-ți colegii să viziteze o zonă
din România, prezentându-le frumusețea locurilor și obiectivele turistice importante.
Te poți inspira din prezentarea Bucovinei, urmărind materialul de la adresa
https://www.youtube.com/watch?v=Y4NmrBV-N9g.

Redactare
Scrie o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să povestești o întâmplare (reală sau
imaginară) petrecută în timpul sărbătorilor de iarnă.
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În compunerea ta, trebuie să ai în vedere:
 două coordonate spațio-temporale;
 structura specifică unei compuneri narative;
 coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului,
normele de ortografie şi de punctuaţie.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Nicăieri nu este ca acasă în perioada sărbătorilor de iarnă, mai ales că românii știu ce
înseamnă cu adevărat bucuria Crăciunului. Cei mai aventuroși însă – și mai ales cei care vor să
trăiască momente unice în viață – caută magia sărbătorilor și pe meleaguri străine. Hai să pornim
astăzi într-o călătorie în jurul lumii pentru a afla despre tradiții neobișnuite, obiceiuri fascinante,
peisaje fabuloase și, desigur, experiențe pe care nu le vei da uitării niciodată. […]
Dacă nu ai fost niciodată de Crăciun într-una din zonele istorice ale țării până acum, poate
e bine să cauți cele mai bune oferte, căci vei descoperi adevărate comori în ceea ce privește
Crăciunul. Dincolo de peisajele de basm, în Maramureș, Transilvania, pe Valea Prahovei sau în
Bucovina vei avea parte de cele mai bine păstrate obiceiuri și tradiții strămoșești.
De la colindat și până la bucatele care îți răsfață toate simțurile, indiferent unde alegi să îți
petreci Crăciunul în România anul acesta, vei avea parte de clipe cu adevărat memorabile¹.
(https://blog.eximtur.ro/craciunul-in-jurul-lumii-destinatii-extraordinare-traditii-obiceiuri.html)
Vocabular: ¹memorabile – demne de ținut minte; importante, remarcabile.

Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B, astfel încât să
rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
A
1. Românii știu
2. Vei avea parte de cele mai bine
păstrate obiceiuri
3. Hai să pornim astăzi
4. Cei mai aventuroși

B
a. într-o călătorie în jurul lumii!
b. caută magia sărbătorilor și pe meleaguri
străine.
c. ce înseamnă cu adevărat bucuria Crăciunului.
d. nu le vei da uitării niciodată.
e. în Maramureș, Transilvania, pe Valea Prahovei
sau în Bucovina.
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Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect
1
2
3
4
2. Selectează din text un motiv pentru care merită să îți petreci Crăciunul într-una din zonele
istorice ale țării.
............................................................................................................................................................
3. Identifică adverbele din primul alineat al textului și grupează-le conform cerințelor de mai jos:
de loc
de timp
de mod

4. Formulează trei întrebări referitoare la text, folosind pentru fiecare întrebare câte un adverb
interogativ.

5. Alege cinci adverbe nehotărâte dintre adverbele următoare și alcătuiește câte un enunț cu fiecare:
probabil

imposibil

altcumva
repede

câtva

oriunde

curând

nu
oricând

devreme

nicăieri

oarecum
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...............
...............
...............
...............
...............

6. Identifică adverbele din enunțul de mai jos și transcrie-le în tabel, precizând felul și funcția lor
sintactică:
Ieri mi-am amintit de locurile natale și brusc m-a copleșit căldura sărbătorilor din
copilărie. Oricând voi putea, voi merge acolo pentru a mă regăsi și a mă bucura de oameni frumoși
și de obiceiuri străvechi. Unde și când au fugit anii?
ADVERBUL

FELUL ADVERBULUI

FUNCȚIA SINTACTICĂ

7. Alcătuiește propoziții în care cuvintele de mai jos să fie adverbe:
iarnă
neobișnuit
bine
dincolo
8. Redactează un text cu o temă la alegere, de 50-70 de cuvinte, în care să folosești următoarele
locuțiuni adverbiale: de dimineață, de obicei, în grabă, zi de zi, ici-colo, vrând-nevrând.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Redactare
Realizează un proiect în care să compari obiceiurile de iarnă din trei țări diferite. Poți găsi
informații la adresa https://radioromaniacultural.ro/documentar-traditii-si-obiceiuri-de-craciun-inlume/.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
În călătoriile noastre întâlnim legendele și miturile tărâmurilor pe care le vizităm și uneori
uităm de poveștile pământului strămoșesc. Cu siguranță copilăria ne-a fost marcată de diverși eroi,
uneori reali, alteori imaginari, dar fiecare dintre noi și-a găsit personajul ideal într-o poveste. Fie
că a fost vorba de zeiățile Olimpului¹, de actele de vitejie ale eroilor greci, de aventurile
muschetarilor sau de faptele de arme ale haiducilor și domnitorilor români, poveștile lor ne-au
atins sufletele și ne-au aprins imaginația.
(https://www.helloholidays.ro/blog/legende-romanesti/)
Vocabular: ¹Olimp – cel mai înalt masiv muntos din Grecia, unde, potrivit mitologiei grecești, se afla
locașul zeilor.

1. Formulează întrebări pentru cuvintele evidențiate:
 uneori uităm de poveștile pământului strămoșesc
............................................................................................................................................
 fiecare dintre noi și-a găsit personajul ideal într-o poveste
............................................................................................................................................
 a fost vorba de zeiățile Olimpului
............................................................................................................................................
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 copilăria ne-a fost marcată de diverși eroi
............................................................................................................................................

2. Transcrie din text un adverb și o locuțiune adverbială, precizează-le felul și funcția sintactică.
ADVERB

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

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

LOCUȚIUNE
ADVERBIALĂ

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

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

3. Trece la numărul singular toate cuvintele din structurile de mai jos, conform exemplului:
călătoriile noastre

călătoria mea

miturile tărâmurilor

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

eroilor greci

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

poveștile lor ne-au atins
sufletele

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

4. Exprimă-ţi opinia, în 100-150 de cuvinte, cu privire la afirmația În călătoriile noastre întâlnim
legendele și miturile tărâmurilor pe care le vizităm. În redactarea compunerii:
 vei face referire la o legendă pe care o cunoști;
 vei folosi structura specifică compunerii argumentative;
 vei respecta regulile de redactare.

https://www.edituragama.ro/carti-cucd-pentru-copii-legende-romanesti-cucd
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UNITATEA V – Mituri, credințe și creații
Fişa 3. Scrisoarea. Interjecția. Conjuncția. Rețete tradiționale

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Bădie Mihai,
Slavă Domnului c-am primit vești de la tine! [...]
Te-am așteptat de Crăciun să vii, dar… beșteleu, feșteleu, că nu pot
striga văleu, și cuvântul s-a dus, ca fumul în sus, și de venit n-ai mai
venit… Aferim¹… Dar noi, adică Ienăchescu, Răceanu și alți mușterii²
pentru mâncărică și băuturică bună, am tras un bairam³ de cel turcesc,
cu vin grecesc de la Amira. Apoi ne-am dus cu sania afară din oraș, şi
acolo pune-te din nou masă! A doua zi la fel; de-abia a treia zi ne-am
zburătăcit⁴, ca vrăbiile, fiecare pe la vatra lui. Acum stau lângă horn cu
pisicile mele şi mai pun rânduială⁵ în cele însemnări. Tu te cerți cu
politicienii prin „Timpul‖; ce-ai pățit de te-ai făcut așa războinic?
Sănătate și voie bună,

sursa imaginii:
https://booknation.ro/

Ionică
(https://ro.wikisource.org/wiki/Scrisori_către_Mihai_Eminescu)
Vocabular: ¹Aferim – Foarte bine, bravo!;
²mușterii – cumpărători, clienți;
³bairam – petrecere;
⁴ne-am zburătăcit – ne-am luat zborul, ne-am împrăștiat;
⁵rânduială – ordine.

Lectura
1. Completează enunțurile de mai jos cu informații din text:
Expeditorul scrisorii este ..............................., iar destinatarul este ................................... .
Te-am așteptat ................................................... să vii.
Apoi ne-am dus ............................................ afară din oraș.
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2. Notează X în dreptul fiecărei afirmații pentru a stabili dacă este adevărată sau falsă, bazându-te
pe informațiile din text:
AFIRMAȚIA
Anotimpul la care se face referire este vara.
A treia zi au plecat acasă.
În text sunt șase substantive proprii.
Mihai stă lângă horn cu pisicile lui.

ADEVĂRAT

3. Rescrie enunțurile de mai jos, folosind corect cuvintele din paranteze:

am primit vești (bun) de la tine

ne-am dus cu sania (vechi)

pune-te din nou masă (îmbelșugați)
ne-am zburătăcit, ca vrăbiile
(speriată)
stau cu pisicile mele (jucăuș)
4. Notează:
a) antonime pentru:
✿ afară

≠

✿ te cerți

≠

✿ rânduială

≠

b) sinonime pentru:
✿

vești
cuvântul

=
=

✿

însemnări

=

✿

c) enunțuri cu alte sensuri decât cele din text pentru cuvântul:

masă
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5. Transcrie din text un cuvânt compus și trei cuvinte derivate, explicând modul lor de formare.

6. Copiază din textul-suport o propoziție enunțiativă, una interogativă și alta exclamantivă.
ENUNȚIATIVĂ
INTEROGATIVĂ
EXCLAMATIVĂ

7. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația structurii „Slavă Domnului c-am primit vești de la
tine!”.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Prezintă două mărci ale subiectivității, întâlnite în textul dat.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....…………………………………
Comunicare orală
1. Vizionează materialul de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=jxXzP8oNLeo și punctează
cinci elemente importante de care trebuie să ții cont în redactarea unei scrisori.
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2. Pornind de la afirmația ...cei care sunteți mult prea tineri ca să
fi scris vreodată vreo scrisoare, nu strâmbați din nas, pentru că
ceea ce scriem noi acum pe sms, mms, chat, rețele de socializare și
alte

nebunii

virtuale

nu

ne

avantajează

neapărat...

(https://www.stireazilei.net/scrisoare-versus-mail-3512), prezintă
două avantaje și două dezavantaje ale comunicării prin intermediul
scrisorii și, respectiv, al sms-ului.

Redactare
Redactează, în 80-100 de cuvinte, o scrisoare adresată unei doamne profesoare/unui domn
profesor pe care o/îl apreciezi.
Vei avea în vedere:
 să utilizezi structura specifică scrisorii;
 să prezinţi un conţinut adecvat cerinţei;
 să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.

II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:

― Bun! Aici să te văd!
― Opăresc câteva foi întregi. Iau trei-patru foi, pun tocătura pe ele și-o acopăr c-o foaie.
Înfășor totul bine, dau o formă lunguiață, leg cu ață ca să nu se desfacă, bag într-o formă de chec
ca să nu se desfacă, acopăr cu apă...
― Ha! ha! izbucni Costache.
― Sau cu zamă de roșii...
― Aha!
― Și le pun la cuptor. Când mâncarea
e aproape gata, pun și puțină smântână.
― Stop! sări Costache.
― Ce, nu-i bine?
― Nu-i rău, dar asta s-o mănânci cu
Vasile care te-a învățat!
(https://pdfslide.net/documents/61596300-bucate-pastorel-teodoreanupdf.html)
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Elemente de construcţie a comunicării
1. Pentru a avea siguranța că rețeta este corectă, notează X în dreptul fiecărui enunț adevărat sau
fals, bazându-te pe informațiile din text.
ENUNȚUL

ADEVĂRAT

FALS

⸙ Tocătura se pune pe o foaie.
⸙ Compoziția se așază într-o formă de chec.
⸙ Când mâncarea e gata, se pune puțină smântână.
⸙ Foile se opăresc.
2. Explică într-un enunț reacția lui Costache.
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Identifică în textul dat două interjecții și alcătuiește câte un enunț cu fiecare.
INTERJECȚIA

ENUNȚUL

4. Grupează interjecțiile de mai jos conform cerințelor din tabel:
na!

tic!

aoleu!

uau!

haide!

iată!

cioc!
pac!

Interjecții care exprimă
emoții

dang!
pfu!

of!

țuști!

trosc!
clic!

Interjecții care exprimă
sunete din natură
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5. Alcătuiește un text, de 50-80 de cuvinte, în care să prezinți o plimbare printr-o grădină
zoologică. Folosește zece interjecții şi subliniază-le.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. Identifică în textul-suport două conjuncții coordonatoare și două conjuncții subordonatoare.
conjuncții
subordonatoare

conjuncții
coordonatoare

7. Continuă enunțurile cu propoziţia potrivită:
Mi-am învățat la limba română, deoarece........................................................................
Copiii vor pleca în excursie, deși......................................................................................
Dacă spectacolul va fi luni, ..............................................................................................
I-am explicat exercițiul, așadar.........................................................................................
A alergat atât de repede, încât...........................................................................................
8. Alcătuiește enunțuri, folosind următoarele conjuncții:
că
ori
încât
și

sau
ca...
să
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Redactare
Imaginează-ți că ești un mare bucătar! Realizează un anunț prin care să promovezi
deschiderea unei cofetării al cărei nume este
................................................................................ .
În redactarea textului, vei avea în vedere:
 să respecți structura specifică textului informativ;
 să realizezi un desen potrivit alegerii tale;
 să ții cont de regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi
vocabularul adecvate conţinutului, normele de ortografie şi de
punctuaţie.
sursa imaginii:
https://tr.pinterest.com

Dovedeşte că eşti cel mai bun!

Aşa, Mimilică dragă, ceartă-te de câte ori te
simţi egoistă, de câte ori te muşcă de inimă şarpele
răutăţii, al invidiei sau al minciunii. Fii aspră cu
tine, dreaptă cu prietenii şi suflet larg cu cei răi.
Fă-te

mică,

fă-te

neînsemnată

de

câte

ori

deşteptăciunea te îndeamnă să strigi: „Uitaţi-vă la
mine!‖ Dar mai ales aş vrea să scriu de-a dreptul în
sufletul tău aceasta: Să nu faci nicio faptă a cărei
amintire te-ar putea face vreodată să roşeşti. Nu e
triumf pe lume, nici sprijin mai puternic, nici
mulţumire deplină, ca o conştiinţă curată.

Sursa imaginii: https://www.slideshare.net/Dragomara/scrisoarea-lui-al-vlahuta-catre-fiica-samargareta
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1. Redactează un text, de 80-100 de cuvinte, în care să-ți exprimi punctul
de vedere în legătură cu fragmentul de mai sus din scrisoarea lui
Alexandru Vlahuță adresată fiicei sale, Margareta.
Vei avea în vedere:
 să formulezi opinia;
 să dezvolți două argumente în sprijinul opiniei formulate;
 să respecți structura tipului de text;
 să respecți regulile de redactare: coerenţa textului, stilul

Margareta, la 15 ani
Portret de Nicolae Grigorescu

şi vocabularul adecvate conţinutului, normele de
ortografie şi de punctuaţie.
2. Subliniază predicatele, marchează conjuncțiile și identifică propozițiile principale și secundare în
secvența:
Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii şi suflet larg cu cei răi. Fă-te mică, fă-te
neînsemnată de câte ori deşteptăciunea te îndeamnă să strigi: „Uitaţi-vă la mine!‖.
PROPOZIȚII SECUNDARE
PROPOZIȚII PRINCIPALE

3. Notează rețeta culinară preferată, precizând ingredientele și modul de preparare.

4. Scrie un dialog, de 50-80 de cuvinte, în care să discuți cu prietenii tăi despre cea mai bună
prăjitură mâncată, folosind cinci interjecții pe care să le subliniezi.
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UNITATEA V – Mituri, credințe și creații
Fişa 4. Textul argumentativ. Fonetica. Cererea

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Folclorul cu tradițiile, obiceiurile și portul popular
reprezintă comori inestimabile¹ care definesc identitatea unui
popor, făcându-l unic, statornic² și nemuritor în ciuda scurgerii
timpului. Toate elementele de cultură și tradițiile populare transmit
valori și creează punți de legătură între generații. [...]
Protejarea patrimoniului³ cultural rural tradițional trebuie
să cuprindă o componentă fundamentală, cea a obiceiurilor,
datinilor, a cântecelor şi jocurilor populare, a portului şi graiului,
a folclorului popular. Educaţia în spiritul preţuirii culturii locale, a
dragostei şi respectului pentru creaţia înaintaşilor, pentru
civilizaţia materială a familiei şi satului trebuie să devină parte
constitutivă a procesului de socializare realizat în şcoală şi familie.
Copiii și tinerii trebuie îndrumați să-și îndrepte atenția spre fondul străbun de valori
artistice și documentare pentru a-l aprofunda, a-l iubi și a-l răspândi, mai departe, la următoarele
generații.
Consider că [...] acest fapt ar putea fi benefic pentru păstrarea și promovarea elementelor
de patrimoniu cultural imaterial dar și material. [...]
Astfel, imortalizarea⁴ obiceiurilor reconstituite se poate conserva în arhive, ca documente
de atestare a identității noastre, pentru posteritate⁵.
(Morar Breda Ioana, https://www.traditiiclujene.ro/; sursa imaginii: https://ro.pinterest.com)
Vocabular:

¹inestimabil – de neprețuit, inapreciabil, foarte valoros;
²statornic – durabil, permanent, continuu, neîntrerupt;
³patrimoniu – bunuri spirituale care aparțin întregului popor, moștenire culturală;
⁴imortalizare – acțiunea de a imortaliza; a imortaliza - a face să trăiască veșnic în memoria oamenilor;
⁵posteritate – succesiune de generații viitoare; urmași.
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Lectura
1. Litera corespunzătoare variantei care conține doar cuvinte din câmpul lexical al termenului
folclor este:

.

a. tradiții, școală, obiceiuri;
b. datini, obiceiuri, punți;
c. datini, obiceiuri, tradiții;
d. comori, obiceiuri, port.
2. Găseşte corespondentul secvenţei din coloana A în coloana B, respectând informațiile din text:

A

B
de valori artistice

promovarea elementelor

a identității noastre

elementele de cultură

de patrimoniu cultural

documente de atestare
civilizaţia materială

și tradițiile populare

fondul străbun

a familiei şi satului

3. Explică modalitatea de formare a cuvintelor:

nemuritor

tradițional
astfel
străbun

4. Completează tabelul cu sinonimele contextuale ale cuvintelor subliniate în text, descoperindu-le
printre variantele date în cerculeţe.
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evaluare

neam

cântece
datini

patrie

avuții

bani

CUVÂNT

origine
admirație

SINONIM

popor
tradiții
prețuire
comori
5. Menționează într-un enunț tema textului dat, justificându-ți opțiunea cu două informații din text.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6. Extrage din text:
trei substantive nearticulate

trei adjective variabile

trei verbe la moduri nepersonale

7. Formează familia lexicală a cuvântului tânăr.

tânăr

8. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația secvenței Folclorul cu tradițiile, obiceiurile și portul
popular reprezintă comori inestimabile.
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.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...

Comunicare orală
1. Urmărește

cu

atenție

informațiile

despre

textul

argumentativ,

accesând

sursa

https://www.youtube.com/watch?v=uCG7RlL2Ho8, și prezintă apoi structura acestuia.
2. Privește timbrele de mai jos și exprimă-ți oral părerea în legătură cu rolul culorilor în portul
popular românesc.

(https://romfilatelia.ro/)
Redactare
Exprimă-ţi opinia cu privire la introducerea unui opțional despre tradițiile și obiceiurile
locale. Notează argumentele tale pro și contra în chenarele de mai jos.
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II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Cererea aparține stilului administrativ (oficial) și îndeplinește funcția de comunicare
în sfera relațiilor publice. Cererea apare în documentele oficiale din domeniul administrativ,
economic, juridic, politic, diplomatic. Compuneri specifice stilului oficial sunt: cererea, memoriul
de activitate, curriculum vitae, procesul-verbal, referatul.
Cererea trebuie redactată pe o coală de hârtie A4 sau tehnoredactată, care va trebui să
cuprindă:
 pentru îndosariere marginea din stânga a paginii trebuie să aibă liberi cel puțin 2 cm;
 o formulă de adresare prin care să indici funcția celui căruia i te adresezi („Domnule
Director‖). Formula de adresare trebuie scrisă la aproximativ 5-6 cm de marginea de sus a
paginii pentru a lăsa loc liber formulării rezoluției de către cel căruia îi soliciți un anumit
lucru;
 numele, prenumele și domiciliul petiționarului;
 statutul social (elev, student etc.) și instituția unde îți desfășori activitatea;
 formularea scurtă, clară și precisă a solicitării de ordin personal;
 motivul solicitării;
 semnătura solicitantului (la 2-3 cm sub ultimul rând al textului, către
marginea din dreapta);
 localitatea și data întocmirii cererii (se pun aproximativ în dreptul
semnăturii, dar în partea stângă a paginii);
 funcția celui căruia îi adresezi cererea și instituția pe care o conduce
(în josul paginii).
Cererea trebuie să respecte normele de redactare și specificul stilului administrativ.
(https://ro.wikibooks.org/wiki/Cum_se_face_o_cerere)

Elemente de construcţie a comunicării
1. Identifică în textul-suport care sunt tipurile de compuneri specifice stilului oficial.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text.
Enunțul

Adevărat

Fals

Formula de adresare trebuie scrisă la aproximativ 6-8 cm de
marginea de sus a paginii.
Cererea poate fi tehnoredactată.
Nu este necesară semnătura solicitantului.
Cererea aparține stilului administrativ.

3. Desparte în silabe următoarele cuvinte:
♧ îndosariere
♧ aproximativ
♧ instituția
♧ întocmirii
4. Transcrie din text cinci cuvinte care conțin diftong și cinci cuvinte care conțin hiat, indicând
grupurile de sunete cerute.
DIFTONG

HIAT

5. Precizează numărul de litere și numărul de sunete al cuvintelor date:
oficiale

tehnoredactată

marginea

LITERE

SUNETE

LITERE

SUNETE

LITERE

SUNETE

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

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

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

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

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

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

indici

elev

aproximativ

LITERE

SUNETE

LITERE

SUNETE

LITERE

SUNETE

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

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

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

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

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

................
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6. Formează cinci cuvinte, utilizând din literele notate mai jos. Precizează apoi tipul de sunete
existente în cuvintele obţinute (consoană, vocală, semivocală).

a

e i

t

m C

Cuvântul format

u

b

Vocale

l

o s

Semivocale

n g
Consoane

7. Transcrie din text un cuvânt monosilabic, două cuvinte bisilabice și trei cuvinte trisilabice.
................................

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

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

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

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

8. Subliniază silaba accentuată din cuvintele:
✿ formulării
✿ activitatea
✿ prenumele
✿ respecte

Redactare
Redactează o cerere adresată conducerii instituției de învățământ unde studiezi, pentru a
solicita permisiunea de a participa la un concurs de dansuri populare organizat într-un alt oraș.
În compunerea ta, trebuie să ai în vedere:
 structura specifică unei cereri;
 regulile de redactare.
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Dovedeşte că eşti cel mai bun!
1. Alcătuiește propoziții cu omofonele:
cea/ ce-a

al/ a-l

la/ l-a

alt fel/ altfel

2. Scrie cuvinte în care să existe grupurile de sunete che, chi, ghe, ghi, ce, ci, ge, gi, conform
cerințelor:

•...........................che
CHE

CHI
•chi..................
.

•ghe.....................
.
GHE

CI
•............ce............
.
CE

GHI
•........................ghi

GI
• ......................ge

• ci......................

GE

• .........gi..........

3. Prezintă, în 50-70 de cuvinte, sărbătoarea tradițională preferată. Motivează-ți alegerea.

220

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Exprimă-ți opinia, în 100-150 de cuvinte, despre importanța păstrării tradițiilor, pornind de la
afirmația din text: Copiii și tinerii trebuie îndrumați să-și îndrepte atenția spre fondul străbun de
valori artistice și documentare pentru a-l aprofunda, a-l iubi și a-l răspândi, mai departe, la
următoarele generații.
Vei avea în vedere:
 să formulezi opinia;
 să dezvolți două argumente în sprijinul opiniei formulate;
 să respecți structura textului argumentativ;
 regulile de redactare.

(Motivele româneşti şi semnificaţia lor - http://blog.allboutique.ro/motivele-romanesti-sisemnificatia-lor/)
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UNITATEA V – Mituri, credințe și creații
Fişa - Interculturalitate

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:

Eu nu știu ce poate să fie

Ea-și piaptănă părul și cântă

Că-mi sună mereu în urechi

Un cântec de vrajă al ei;

Cu veșnica-i melancolie

Te farmecă și te-nspăimântă

Un basmu din zilele vechi.

Cântarea frumoasei femei!

Se-ntunecă fără de veste,

Pescarul, nebun, se repede

Lin apele Rinului curg,

Cu luntrea lui mică și, dus,

Și cresc ale munților creste

Nici valuri, nici stâncă nu vede,

Măreț strălucind în amurg.

El caută numai în sus.

Pe stâncă un chip de femeie

Vâltoarea-l izbește de coasta

S-arată din negură blând,

Stâncoasă, și moare-necat:

Brățara-i de aur scânteie,

Loreley a făcut-o aceasta

Ea-și piaptănă părul cântând.

Cu viersul ei fermecat.

Heinrich Heine
(poet și prozator german)

(Heinrich Heine – Loreley, traducere Șt.O.Iosif)

Lectura
1. Precizează formele de plural ale următoarelor sintagme:
veșnica melancolie
frumoasei femei
luntrea mică
coasta stâncoasă
viersul fermecat
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2. Notează câte un sinonim și câte un antonim pentru cuvintele din textul citat:
veșnica

lin

amurg

te-nspăimântă

3. Completează spațiile de mai jos cu răspunsurile potrivite:
rima primei
strofe

măsura
ultimei strofe

o imagine
auditivă

o imagine
vizuală

4. Transcrie din text figurile de stil cerute mai jos și explică semnificațiile lor.
repetiție

epitet

metaforă

5. Exprimă-ți părerea, în 30-50 de cuvinte, cu privire la atmosfera creată în poezie.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Comunicare orală
1. Privește imaginile de mai jos și pornește într-o călătorie imaginară pe Dunăre. Descrie-le
colegilor detaliile care te impresionează.

La Cazane (România)

Budapesta (Ungaria)

Regensburg (Germania)

2. Pornind de la unul dintre cuvintele de mai jos şi imaginea asociată acestuia, prezintă o întâmplare
reală sau imaginară. Alege un coleg care să mimeze povestea ta.

ape

munți

cântec

pescar

Redactare
Loreley este un nume de origine germană. Semnificația acestuia are legătură cu legenda care
reprezintă sursa de inspirație pentru poetul Heinrich Heine. Realizează, în 80-100 de cuvinte, o
poveste pornind de la originea şi semnificaţia numelui tău.
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II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Loreley (Lorelei sau Lorelai) este o stâncă alcătuită din șisturi¹ vulcanice, situată pe
malul estic al Rinului având o înălțime de 132 m. Stânca este în apropiere de Rheinknie și de
localitatea Sankt Goarshausen în landul
Rheinland-Pfalz

din Germania.

Peisajul

încântător al orașelor Sankt Goarshausen,
Sankt Goar și al cetății Katz oferit de pe
stâncă, este un punct de atracție pentru
turiști. Pe platoul stâncos au loc și o serie de
spectacole sau concerte de muzică rock. În
dreptul stâncii Loreley, Rinul are o adâncime
de 25 m și o lățime de numai 113 m, fiind
locul cel mai îngust și mai adânc al părții
navigabile a Rinului. Această porțiune fiind
numită Groapa Bingen este și în prezent periculoasă pentru navigație², navele folosind permanent o
comunicare prin semnale luminoase.
Urmele de așezări omenești de pe platoul stâncos Loreley, datează în urmă cu 600 000 de
ani. Deja în evul mediu stânca devine renumită, prin pericolul mare pe care îl prezenta pentru
corăbieri sau plutași. Pe lângă groapa Bingen din apropiere, în aval spre St. Goar se afla aici,
locul cel mai periculos de pe traseul Rinului. […] Această diferență de viteză a cursului apei crea
vârtejuri³ deosebit de periculoase, care au creat numeroase catastrofe. Din această cauză se credea
că în apropiere de acest loc vine sfântul Goar, care va salva și îngriji pe cei naufragiați⁴.
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Loreley)

Vocabular:

¹șisturi – roci care au proprietatea de a se desface ușor în foi sau în plăci subțiri cu suprafețe paralele;
²navigație – faptul de a naviga; drum parcurs de un vehicul maritim, fluvial, aerian sau spațial;
³vârtejuri – rotiri ale apei sub formă de cercuri repetate, în locul unde se cufundă cineva sau ceva;
⁴naufragiați – persoane care se găseau la bordul unei nave care a suferit un naufragiu (s-a scufundat).

Înțelegerea textului
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe
informațiile din text.
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ENUNȚUL
Loreley este o stâncă situată pe malul vestic al Rinului.
Porțiunea cea mai îngustă a părții navigabile se numește
Groapa Bingen.
Stânca este în apropiere de localitatea
Sankt Goarshausen.
Rinul are o lățime de 25 de metri.

ADEVĂRAT

FALS

2. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B, astfel încât să
rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
A
1. Peisajul orașelor aflate pe malul Rinului

B
a. concerte rock.

2. Urmele de așezări omenești de pe platoul stâncos Loreley

b. în groapa Bingen.

3. Pe platoul stâncos au loc

c. este locul cel mai periculos.

4. Navele folosesc comunicarea prin semnale luminoase

d. este un punct de atracție
pentru turiști.
e. datează de 600 000 de ani.

Litera corespunzătoare răspunsului corect
1.
2.
3.
4.
3. Alege din text trei substantive proprii și construiește cu fiecare câte un enunț interogativ afirmativ
prin care să soliciţi o informaţie suplimentară.

226

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

4. Alege sufixele potrivite pentru a forma cuvinte derivate de la termenii oraș, stâncă, turist, loc.

-uță
-iș

-os

-re

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

-șor

-el

-ic

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

5. Realizează un text, de 30-50 de cuvinte, în care să descrii locurile prezentate în fragmentul de
mai sus. Folosește trei interjecții diferite şi subliniază-le.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………

Redactare
Argumentează, în 100-150 de cuvinte, că textul dat este nonliterar.
În elaborarea lucrării tale, vei avea în vedere:
 să precizezi două trăsături ale textului nonliterar, prezente în fragmentul dat;
 să detaliezi cele două trăsături precizate, utilizând exemple adecvate din text;
 să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
 să respecţi regulile de redactare: coerenţa textului, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului, normele de ortografie şi de punctuaţie.
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Să știi mai multe, să fii mai bun!
Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
La sfârşit de august şi început de septembrie am plecat într-o croazieră pe Dunăre. Am trecut
prin Bulgaria, Serbia, Croaţia, Ungaria şi Austria. Am trecut şi prin Slovacia, ar fi trebuit să
vizităm Bratislava, dar din cauza inundaţiilor nu am mai oprit – însă despre asta mai încolo.
M-am îmbarcat la Olteniţa, care a fost unica
oprire românească a croazierei şi care a fost strict
administrativă (în alţi ani se vizita şi litoralul
românesc, dar cum bulgarii ştiu să-şi vândă marfa şi
românii nu, e uşor de ghicit ce s-a întâmplat), iar pe
seară am plecat spre Silistra.
Pasagerii erau în cea mai mare parte din SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă (a fost şi
un cuplu din Hong Kong de exemplu), mulţi dintre ei trecuţi de prima tinereţe, totuşi surprinzător
de mulţi sub 70 de ani.
În prima dimineaţă ne-am trezit în portul bulgăresc Silistra (peste drum de Călăraşi, pentru
cine nu ştie) şi după un mic-dejun gustos şi destul de rapid am plecat să vizităm litoralul bulgăresc.
Bulgăresc numai cu numele, că 85% din oamenii pe care i-am întâlnit vorbeau româneşte iar restul
de 15% în toate limbile pământului, mai puţin în bulgară.
(Blog de călătorii - haihui.wordpress.com/2007/10/06/croaziera-europeana/)
1. Descoperă valoarea morfologică a cuvintelor colorate și alcătuiește propoziții cu o altă valoare
morfologică a acestora, pe care să o precizezi.
exemplu

valoare
morfologică

enunț nou format

dar din cauza
inundațiilor nu
am mai opritdin
despre asta mai
încolo

în prima
dimineață
un mic-dejun
rapid
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2. Creează o enciclopedie proprie în care să prezinţi simbolistica şi istoricul drapelurilor țărilor
menționate în text (Bulgaria, Serbia, Croaţia, Ungaria şi Austria), referindu-te şi la România.

ROMÂNIA

BULGARIA

SERBIA

CROAȚIA

UNGARIA

AUSTRIA

3. Realizează, în 80-100 de cuvinte, un traseu al locurilor
pe care dorești să le vizitezi. Motivează-ţi alegerea.
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UNITATEA V – Mituri, credințe și creații
EVALUARE SUMATIVĂ

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I
Citeşte cu atenţie textele de mai jos:
Ștefan Luchian,
Un zugrav - Autoportret
(1905-1907)

Ștefan Luchian
(1868-1916)
- pictor român;
✿ l-a avut în
perioada de
formare ca
maestru
nedisputat pe
Nicolae
Grigorescu;
✿ este socotit unul
dintre cei mai
însemnați pictori
de flori;
✿ între anii
1905-1909,
creația artistică a
lui Ștefan Luchian
a atins apogeul.

30 de puncte
1. „Maci‖ de Ștefan Luchian este considerată
cea mai importantă lucrare a pictorului scoasă
pe piață în ultimii 20 de ani, pictura fiind o operă
majoră a perioadei de creație cuprinsă între anii
1911 şi 1913.
Ei îi este atribuită cea mai mare valoare,
datorită faptului că este o lucrare de dimensiuni
mari, are numeroase prezențe în expoziții și
referiri la ea în cataloage și albume, precum și
pentru apartenența ei la renumita colecție
Tiberiu Puica. Valoarea la care este estimată
este cuprinsă între 150.000 și 200.000 euro.

✿

▲ Ștefan Luchian,
Maci

(https://www.mediafax.ro/culturamedia/lucrareamaci-a-lui-stefan-luchian-vanduta-la-licitatiepentru-132-000-de-euro-6074984)

2. Macul roşu (Papaver Rhoeas) (...) este o plantă erbacee anuală
originară din zona Turciei care impresionează prin aspectul petalelor
sale. Macul a fost cultivat prima dată acum 5000 de ani şi era
considerat simbolul zeiţei pământului şi al lui Ceres, zeiţa recoltelor.
O legendă greacă spune că macul a fost creat de Somnus, zeul
somnului pentru a o ajuta pe Ceres, zeiţa recoltelor, care era epuizată
după ce-şi căutase fiica rătăcită, neavând putere să dea rod recoltelor
de grâu. Macii au ajutat-o să doarmă şi după ce şi-a revenit, grâul a
început să crească din nou.
(https://www.tarancutaurbana.ro/)
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B,
astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
4 puncte
A
1. Creația lui Luchian a atins apogeul
2. Maci este o lucrare
3. Denumirea științifică a macului este
4. Ceres este

B

a. de mari dimensiuni.
b. între anii 1905-1909.
c. zeiţa recoltelor.
d. plantă erbacee.
e. Papaver Rhoeas.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect

1
2
3
4

2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Macul este originar din zona Turciei.
Maestrul lui Luchian a fost Nicolae Tonitza.
Luchian s-a născut în 1868.
Enciclopedia din imagine are ca subiect fenomenele naturale.

3. Maci este pictat de:
a. Nicolae Grigorescu;

b. Ion Țuculescu;

c. Ștefan Luchian;

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

Adevărat

Fals

d. Constantin Brâncuși.
2 puncte

.

4. Menționează într-un enunț titlul enciclopediei din imagine.

4 puncte

………………………………………………………………………………….....……………
…
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5. Precizează tema textului 2, justificându-ți răspunsul în 20–30 de cuvinte.

4 puncte

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
6. Completează spațiile libere, scriind litera corespunzătoare răspunsului corect în spațiul
adecvat.
6 puncte
Textul 1. este narativ pentru că (1) ___. Este un text nonficţional deoarece (2) ___.
1

2

a. se descrie o
pictură prin
intermediul
figurilor de stil
a. este
prezentată o
întâmplare
imaginară

b. se relatează un
eveniment

c. se argumentează d. modul de
un punct de vedere expunere principal
este dialogul

b. se caracterizeaza
prin expresivitate,
obţinută prin utilizarea
imaginilor artistice

c. cuvintele sunt
folosite cu sens
propriu

d. are caracter
subiectiv

7. Argumentează, în minimum 20 de cuvinte, că lucrarea Maci este reprezentativă pentru
creația lui Ștefan Luchian, valorificând informațiile de mai sus.
6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………..….…………

SUBIECTUL al II-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
În secolul al XIX-lea, când în timpul războaielor napoleoniene, pe terenul unde au fost
amplasați soldații morți au crescut mulți maci de culoare roșie. Câțiva ani mai târziu, în 1914, în
nordul Franței și în Flandra, după Primul Război Mondial, medicul militar canadian John McCrae
a observat și a descris poetic macii roșii. Poemul lui, „In Flanders Fields‖, este bine cunoscut și în
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zilele noastre. În mod special, macii au fost aleși pentru a
portretiza sacrificiul neprețuit al colegilor săi morți. De atunci,
macul a devenit un simbol al celor care au murit în Primul Război
Mondial și în războaiele ulterioare. Macii din plastic folosiți
pentru pomenirea victimelor de război sunt creați de franțuzoaica
Guerin.
Mai mult, în Marea Britanie în fiecare zi de 11 noiembrie, indiferent de ziua din săptămână,
se sărbătorește cu câteva minute de tăcere. Una dintre cele mai importante părți din ceremonie este
amplasarea unei coroane din flori de maci la mormintele soldaților. Coroanele de flori nu sunt
purtate doar de foști soldați, veterani, dar și de elevi din școlile militare, iar populația poartă acest
simbol la reverul hainelor: macul roșu.
Macul este pentru ei un simbol al unirii sufletești, dincolo de granițe, al respectului pentru
cei morți și al dorinței de ajutor pentru cei care au nevoie.
(http://camymatasealba.blogspot.com/2017/11/floarea-de-mac-simbolul-sacrificiului.html)
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Seria în care ambele cuvinte conţin diftongi este:
a. napoleoniene, coroane;

c. războaielor, populația;

b. Marea, doar;

d. macii, franțuzoaica.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

2 puncte

2. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din text al cuvântului subliniat.

2 puncte

SIMBÓL, simboluri, s. n. 1. Semn, obiect, imagine etc. care reprezintă indirect (în mod
convențional sau în virtutea unei corespondențe analogice) un obiect, o ființă, o noțiune,
o idee, o însușire, un sentiment etc. ♦ (În literatură și în artă) Procedeu expresiv prin care
se sugerează o idee sau o stare sufletească și care înlocuiește o serie de reprezentări. 2.
Spec. Semn convențional sau grup de semne convenționale folosit în știință și tehnică și
care reprezintă sume, cantități, operații, fenomene, formule etc. – Din lat. symbolum, fr.
symbole, germ. Symbol.

(www.dexonline.ro)

……………………………………...………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
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3. Rescrie secvența De atunci, macul a devenit un simbol, punând-o la plural.

4 puncte

…………………………………………………………………………………………………
…
4. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect:

6 puncte

A. …………….au apărut mulți maci.
a. acum; b. mâine; c. atunci; d. diseară.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

B. Elevii………………….. acest simbol la reverul hainei.
a. port; b. poartă; c. a purtat; d. va purta.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

C. Petalele …………………..roșii sunt delicate.
a. macului; b. macii; c. maciilor; d. macilor.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este

.

5. În secvenţa în fiecare zi de 11 noiembrie, indiferent de ziua din săptămână, se
sărbătorește cu câteva minute de tăcere, emițătorul are în vedere exprimarea
a. compasiunii;

b. dezinteresului;

c. intenţiei;

Litera corespunzătoare răspunsului corect este

d. refuzului.

2 puncte

.

6. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.

4 puncte

În enunţul Macul este pentru ei un simbol al unirii sufletești, dincolo de granițe, al
respectului pentru cei morți și al dorinței de ajutor pentru cei care au nevoie:
Enunțul
Este o conjuncție coordonatoare.
Pentru este prepoziție compusă.
Cei este format din două sunete.
Dincolo de este adverb de loc.

Adevărat
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7. Construiește un enunț exclamativ negativ prin care să îți exprimi dezacordul față de
războaie.
2 puncte
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………

8. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel.

4 puncte

De mult sa scris un poem în care roșii macii simbolizau sacrificile soldaților.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9. Scrie un text descriptiv, de 30-40 de cuvinte, prin care prezinți un câmp de maci.
În redactarea răspunsului tău, vei utiliza: un adverb de timp, o interjecție şi o prepoziție
compusă.
4 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

SUBIECTUL al III-lea

30 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos.
Ardeau ca niște facle vii,

Și m-am întors într-un târziu,

în vârf de firave tulpini.

departe câmpul rămânea,

Își înălțau râzând zglobii

atât de singur și pustiu

obrazul roșu dintre spini.

în urma mea.

I-am adunat cu mâini avare,

Dar când acasă-am încercat

am rătăcit în seara blândă,

să-i strâng într-un aprins buchet,

umplându-mi brațele de floare

toți macii mei s-au scuturat

învăpăiată și plăpândă.

ca niște lacrimi pe parchet.
(Magda Isanos, Macii)
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
4 puncte
Enunțul
Adevărat
Fals
Rima primei strofe este încrucișată.
În prima strofă citată există o personificare.
Măsura versului să-i strâng într-un aprins buchet este de 9 silabe.
În poezie nu se întâlnesc comparații.

2. Prezintă într-un enunţ un sentiment/o emoție pe care o transmite poeta în textul dat.
4 puncte
…………………………………………………………………………………………………

3. Formulează un enunţ în care să prezinţi două mărci ale adresării poetice subiective
întâlnite în text.
4 puncte
…………………………………………………………………………………………………
……………………………....…………………………………………………………………
…
4. Explică, în 30-50 de cuvinte, sensul versurilor Și m-am întors într-un târziu, / departe
câmpul rămânea, / atât de singur și pustiu / în urma mea.

6 puncte

………………………………………………………………………………………....……
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…
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5. Scrie o compunere, de minimum 150 de cuvinte, despre iubirea pentru flori,
valorificând atât textul Magdei Isanos, cât și cunoștințele și experienţa ta de lectură.
În redactarea compunerii:
– vei prezenta floarea descrisă în text;
– vei selecta două secvențe reprezentative din poezie, explicând semnificațiile acestora;
– vei interpreta o figură de stil pe care o consideri sugestivă;
– vei corela textul dat cu o experiență din viața ta sau cu o idee dintr-o altă operă artistică.
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.
Pentru conținutul compunerii vei primi 8 puncte, iar pentru redactarea ei, 4 puncte.
12 puncte
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RECAPITULARE
Fişa 1

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:

Și-atunci de peste larg pridvor¹,

Și-n vremea cât s-au cununat

Din dalb iatac² de foișor

S-a-ntins poporul adunat

Ieși Zamfira-n mers isteț,

Să joace-n drum după tilinci⁴:

Frumoasă ca un gând răzleț,

Feciori, la zece fete, cinci,

Cu trupul nalt, cu părul creț,

Cu zdrângăneii⁵ la opinci⁶

Cu pas ușor.

Ca-n port de sat.

George Coșbuc
(1866-1918)

Un trandafir în văi părea;

Trei pași la stânga linișor

Mlădiul trup i-l încingea

Și alți trei pași la dreapta lor;

Un brâu de-argint, dar toată-n tot

Se prind de mâini și se desprind,

Frumoasă cât eu nici nu pot

S-adună cerc și iar se-ntind,

O mai frumoasă să-mi socot

Și bat pământul tropotind
În tact ușor.

Cu mintea mea.
Și ea mergând spre Viorel,

Iar la ospăț! Un râu de vin!

De mână când a prins-o el,

Mai un hotar tot a fost plin

Roșind s-a zăpăcit de drag,

De mese, și tot oaspeți rari,

Vătavul³ a dat semn din steag

Tot crai și tot crăiese mari,

Și atunci porniră toți șireag

Alăturea cu ghinărari⁷
De neam străin.

Încetinel.

(George Coșbuc, Nunta Zamfirei – fragment)
Vocabular: ¹pridvor – prima încăpere (de trecere) în unele case țărănești;
²iatac – cameră (mică) de culcare; dormitor, budoar;
³vătav – lit. vătaf, persoană care avea sub ordinele sale un anumit număr de oameni; conducător;
⁴tilinci – vechi instrumente muzicale populare de suflat, asemănătoare cu fluierul;
⁵zdrângănei – clopoței mici și rotunzi; zurgălăi;
⁶opinci – încălțăminte țărănească făcută dintr-o bucată dreptunghiulară de piele sau de cauciuc;
⁷ghinărari – generali.
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1. Unește, cu săgeți, substantivele din prima coloană cu adjectivele din a doua coloană, astfel încât
să formezi sintagme corecte, conforme cu textul dat.
ADJECTIV

SUBSTANTIV

mari

iatac
ușor

păr

dalb

crăiese
creț

gând

răzleț

pas

2. Formează derivate de la următoarele cuvinte de bază:
drag

cerc

3. Alege din text câte două cuvinte care încep cu literele f, t şi i, respectând indicaţia din chenarul
verde, apoi alcătuiește o propoziție cu fiecare dintre ele.

substantiv
comun
adjectiv
propriu-zis
pronume
nehotărât
numeral
cardinal
conjuncție
coordonatoare
verb
predicativ

4. Precizează antonimele cuvintelor subliniate în prima strofă.
ieși

atunci
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larg

frumoasă

dalb

nalt

ușor

5. Identifică în text următoarele figuri de stil:
epitet
metaforă
comparație

6. Transcrie din text câte o secvență care indică o trăsătură fizică și o trăsătură sufletească a
Zamfirei.

7. Prezintă, într-un enunț, alaiul de nuntă descris în poezie.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Precizează, în 30-50 de cuvinte, relația dintre sentimentele transmise și elementele cadrului
prezent în text.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Comunicare orală
1.

Ascultă

în

întregime

Nunta

Zamfirei

de

George

Coșbuc,

accesând

adresa

https://www.youtube.com/watch?v=_YJxbs1pJ0Y, și discută cu ceilaţi colegi despre obiceiurile de
nuntă din zona ta.
2. Descrie costumele tradiționale din imaginile de mai jos, prezentând asemănările și deosebirile
dintre ele.

ROMÂNIA

UNGARIA

GERMANIA

Redactare
Pornind de la textul dat, redactează o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să motivezi
că poezia Nunta Zamfirei de George Coșbuc este o operă literară.
Vei avea în vedere:
 să precizezi două trăsături ale operei literare;
 să prezinţi detaliat cele două trăsături, utilizând exemple adecvate din text;
 să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
 să respecţi regulile de redactare.
II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Ia este un simbol al românilor, o modalitate de evidențiere a existenței și continuității
poporului român.
În același sens, condusă de puternicul sentiment național, în anul 2013, o comunitate
constituită prin intermediul reţelei de socializare facebook (denumită „La Blouse Roumaine‖),
reuşeşte să creeze un eveniment special, declarând ziua de 24 iunie, „Ziua Universală a Iei‖, zi în
care femeile românce sunt îndemnate a purta ie, indiferent în ce colţ al lumii s-ar afla. Așa cum
apar informațiile din perioada respectivă, ziua de 24 iunie nu a fost aleasă întâmplător, deoarece
această zi a fost denumită „ziua de Sânziene‖. O sărbătoare asociată cultului recoltei, vegetaţiei şi

241

Caiet auxiliar, Limba şi literatura română, clasa a VII-a – pentru secţia maghiară

fertilităţii, dar şi soarelui. Sărbătoarea vine din vremuri
îndepărtate, cu rădăcini într-un străvechi cult solar.
Legendele spun că Sânzienele (sau Drăgăicile) sunt zâne
bune, care se adună în ziua în care soarele ajunge la apogeu
(solstiţiul de vară), îmbrăcate în cămăşi albe, purtând coroniţe
de flori galbene. Se prind în horă şi joacă, dând astfel puteri
deosebite florilor şi buruienilor, transformându-le în „plante de
leac‖.
Numele lor vine de la florile de sânziene, „o plantă cu
flori galbene, mici şi dese ca o ploaie de stele, cu un parfum
dulce şi un gust contrastant, puternic amar‖. Este întâlnită la
marginea pădurilor, a drumurilor, pe câmpii, în fâneţe şi
tufişuri. Tradiţia spune că sânzienele au puterea de a îndepărta
răul şi boala.

Henri Matisse - La Blouse
Roumaine, 1940

(Adrian Mitrache - https://www.icr.ro/paris/ia-romaneasca-in-pictura)
Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B, astfel încât să
rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
1.
2.
3.
4.

A
O comunitate a creat un eveniment special
Ziua Universală a Iei
Legendele spun că Sânzienele
Reţeaua de socializare

B
a. se sărbătoreşte în 24 iunie.
b. sunt zâne bune.
c. în anul 2013.
d. se numește La Blouse Roumaine.
e. se numește Drăgaica.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect

1
2
3
4
2. Transcrie, din text, enunțul în care sunt descrise florile de sânziene.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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3. Precizează genul, cazul și funcția sintactică a substantivelor subliniate în primul alineat.
substantivul

genul

funcția sintactică

cazul

ia
un simbol
de evidențiere
continuității

4. Subliniază toate verbele din secvența o comunitate […] reuşeşte să creeze un eveniment special,
declarând ziua de 24 iunie, „Ziua Universală a Iei‖, zi în care femeile românce sunt îndemnate a
purta ie și completează tabelul de mai jos.
VERBUL

MODUL

DIATEZA

5. Precizează numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele de mai jos.

cuvântul

litere

existenței

sunete

socializare
vegetaţiei

străvechi
apogeu
marginea
6. Alege cinci interjecții dintre următoarele cuvinte și alcătuiește câte un enunț cu fiecare, adăugând
și semnul de punctuație necesar.
ding

hopa

cam

hei
lor

însă

hai

iată

mai
așa

vai
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...............

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

7. Subliniază predicatele, marchează conjuncțiile, transcrie propozițiile şi precizează felul lor:
Tradiţia spune că sânzienele au puterea de a îndepărta răul şi boala.

8. Construieşte fraze formate din două propoziții aflate în raport de subordonare, având ca elemente
de relaţie cuvintele de mai jos:
...............................................................

oriunde
cum

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

deoarece

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

să

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

Redactare
Exprimă-ți opinia, în 100-150 de cuvinte, cu privire la rolul naturii în viața noastră.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 să formulezi opinia;
 să dezvolți două argumente în sprijinul opiniei formulate;
 să respecți limita de cuvinte indicată;
 să respecți regulile de redactare.
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Dovedeşte că eşti cel mai bun!
Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Yves Saint Laurent este unul dintre cei mai cunoscuți
designeri de modă din întreaga lume, un stindard al
calității și un revoluționar al modei. A fost cel care a
oferit femeilor libertate și încredere de sine, ceea ce le-a
făcut să fie și mai frumoase.
Yves Saint Laurent a fost cel care a reușit să ducă ia
românească la rangul de operă de artă, realizând o
întreagă colecție vestimentară în jurul unuia dintre simbolurile culturii românești. Colecția
toamnă-iarnă din anul 1981, numită „La blouse roumaine‖, a oferit iei locul binemeritat în istoria
haute-couture. De atunci, bluza țărănească cu motive florale a devenit un obiect vestimentar
aproape obligatoriu în vestimentația tuturor femeilor din întreaga lume.
(https://editiadedimineata.ro/ia-inspiratie-pentru-marii-creatori-de-moda-ailumii-yves-saint-laurent-bluza-romaneasca-nu-o-sa-iasa-niciodata-din-moda/)
1. Menționează într-un enunț tema textului, justificându-ți opțiunea cu două informații din text.

2. Desparte în silabe următoarele cuvinte și marchează silaba accentuată:
libertate

frumoase

istoria

obligatoriu
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3. Alege din text două cuvinte cu sens propriu și alcătuiește enunțuri în care să le folosești cu sens
figurat.

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

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

4. Redactează o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să îți imaginezi că ești un tânăr creator
de modă și dorești să îți faci cunoscută noua colecție.
Vei avea în vedere:
 să precizezi două coordonate spațio-temporale;
 să foloseşti trei moduri de expunere diferite;
 să utilizezi un conţinut adecvat cerinţei;
 să respecţi limitele de spațiu indicate.
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RECAPITULARE
Fişa 2

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:

Biblioteca lui Stardi
Am fost la Stardi, care stă într-o casă vizavi de școală, și am fost cu adevărat invidios pe
biblioteca lui. Nu e deloc bogat și nu poate cumpăra prea multe cărți; dar are foarte mare grijă de
cărțile de școală și de cele pe care le primește cadou de la rude, iar toți banii primiți îi pune
deoparte și îi cheltuiește la librărie: astfel, deja și-a aranjat o mică bibliotecă, iar când tatăl lui a
înțeles ce pasiune are copilul, i-a cumpărat un frumos dulăpior din lemn de nuc, cu o perdeluță
verde, și i-a legat toate volumele cu coperte în culorile care îi plăceau lui. L-am văzut cum trage de
un șiret, iar perdeaua cea verde se dă la o parte, pentru a-mi arăta trei rânduri de cărți de diferite
culori, toate ordonate, cu coperte străluciroare și titluri scrise cu litere aurii pe cotor; cărți de
povestiri, de călătorie și de poezie; și au și poze. Știe să combine culorile, pune volumele albe lângă
cele roșii, pe cele galbene lângă cele negre, albastrele lângă albe, ca să se poată vedea de departe
și să dea o impresie bună; și îi place să și varieze aceste combinații de culori. Și-a făcut catalogul
lui. E ca un bibliotecar. Stă mereu înconjurat de cărți, le șterge de praf, le răsfoiește, le cercetează
cotorul; merită să-l vezi cu câtă grijă le deschide cu mânuțele lui scurte și groase și cum suflă
printre pagini: toate par încă nou-nouțe. Și eu, care mi le-am rupt pe toate! Pentru el, la fiecare
nouă carte cumpărată e o sărbătoare s-o lustruiască, s-o pună la loc și apoi s-o ia din nou, s-o
cerceteze pe toate părțile și s-o protejeze ca pe o comoară. O oră întreagă nu mi-a arătat nimic
altceva. Îl dureau ochii de la atâta citit. La un moment dat a intrat și tatăl lui în cameră, mare și
dolofan și cu capul mare ca și el, l-a bătut pe umăr și apoi mi s-a adresat mie, cu vocea lui
răgușită:
― Eh, ce părere ai de încăpățânatul ăsta mic? E un ambițios care va reuși în viață, ascultă
la mine!
Iar Stardi îşi ținea ochii pe jumătate închiși, cedând sub acele aspre mângâieri precum un
câine mare de vânătoare. Nu știu, dar nu pot să mă joc cu el și parcă nu e doar o diferență de un an
între noi. Când mi-a spus „La revedere!‖ în pragul ușii, cu chipul lui mereu bosumflat, n-a lipsit
mult să-i răspund: „Rămâneți sănătos!‖, așa cum i-aș fi spus unui om mare. Apoi, acasă, i-am spus
tatei:
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― Nu înțeleg, Stardi nu e prea inteligent, nu e binecrescut și parcă e un clovn; și totuși îmi
impune respect.
Iar tata mi-a răspuns:
― Asta pentru că are personalitate.
Eu am adăugat:
― Într-o oră cât am stat cu el, n-a rostit nici cincizeci de cuvinte, nu mi-a arătat niciun joc
și nu a râs niciun pic; și totuși m-am simțit bine.
Iar tata mi-a răspuns:
― Asta pentru că-l apreciezi.
(Edmondo de Amicis, Cuore)
Lectura
1. Transcrie din text câte trei cuvinte care aparţin câmpului lexical al fiecăruia dintre termenii:
şcoală şi culori.
școală

culori

2. Transcrie din text două diminutive și alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre ele.

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

...

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

3. Precizează trei moduri de expunere prezente în textul dat și scrie pentru fiecare câte un scurt citat
semnificativ.

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

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

......................................................................................................
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4. Identifică în text următoarele figuri de stil:
enumerație
comparație
epitet

5. Notează două idei principale sau secundare, care se pot desprinde din textul dat.

1. ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................
....................................................................................................................................................
6. Explică,
în 30-50 de cuvinte, relaţia dintre titlul fragmentului şi mesajul acestuia.
....................................................................................................................................................
........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: Pentru el, la fiecare nouă carte cumpărată
e o sărbătoare s-o lustruiască, s-o pună la loc și apoi s-o ia din nou, s-o cerceteze pe toate părțile
și s-o protejeze ca pe o comoară.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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8. Scrie un text, de 50-70 de cuvinte, în care să-l caracterizezi pe Stardi.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................
Comunicare orală
1. Prezintă un personaj dintr-o operă literară studiată în acest an şcolar, menţionând motivele
pentru care l-ai ales.
2. Imaginează-ți că realizezi un interviu cu un autor de romane polițiste. Ce întrebări ai dori să-i
adresezi?

Redactare
Argumentează, în 100-150 de cuvinte, că textul-suport este un discurs narativ.
Vei avea în vedere:
 să precizezi două trăsături ale discursului narativ;
 să detaliezi cele două trăsături, utilizând exemple adecvate din text;
 să respecţi limita de cuvinte indicată;
 să respecţi regulile de redactare.

II. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, conform
originalului, The Library of Congress of the United States of America,
cunoscută sub forma prescurtată adesea folosită de The Library of
Congress, sau doar Library of Congress, este biblioteca publică cea mai
mare și importantă a Uniunii, fiind de fapt biblioteca națională a Statelor
Unite ale Americii.
Situată în trei clădiri în Washington, D.C., Library of Congress
este simultan și cea mai mare bibliotecă a lumii după numărul de rafturi, numărul de cărți și
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numărul de obiecte aflate în colecția sa. Aceasta conține mai mult de 30 de
milioane de cărți și alte materiale tipărite în peste 470 de limbi, mai mult de 61
de milioane de manuscrise, cele mai rare colecții de cărți din America de Nord,
inclusiv forma nefinisată a Declarației de Independență, una din cele patru
copii existente în toată lumea a Bibliei lui Gutenberg, peste 1 milion de ediții
ale ziarelor din toată lumea din ultimele trei secole, peste 6.000 de benzi
desenate, filme, 4,8 milioane de hărți, 2,7 milioane de înregistrări, peste 13,7
milioane de poze și imagini, inclusiv desene arhitecturale și piese de artă, Betts Stradivarius și
Cassavetti Stradivarius.[…]
Titlul de Librarian of Congress, în română, Bibliotecarul Congresului, desemnează
directorul întregii instituții, Library of Congress. Această persoană este numită de președintele
Statelor Unite la recomandarea și aprobarea Senatului țării, servind în calitatea de bibliotecar șef
al tuturor secțiunilor Bibliotecii Congresului.
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Congresului_Statelor_Unite_ale_Americii)

Elemente de construcţie a comunicării
1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B, astfel încât să
rezulte o informație corectă, pe baza textului dat.
A
1. Biblioteca Congresului S.U.A.
2. Cea mai mare bibliotecă publică din lume
3. O copie a Bibliei lui Gutenberg
4. Bibliotecarul Congresului

B
a. a fost cea mai mare din Europa.
b. este directorul întregii instituții.
c. este situată în trei clădiri din Washington.
d. se află în Biblioteca Congresului S.U.A.
e. este cea mai mare din lume.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect

1
2
3
4
2. Încercuiește răspunsurile corecte.
Biblioteca Congresului S.U.A. conține:
a) peste 30 de milioane de cărți;

c) articole de sport;

b) materiale tipărite în peste 470 de limbi;

d) forma nefinisată a Declarației de Independență.

3. Transcrie din text secvenţa în care sunt precizate motivele pentru care Biblioteca Congresului
S.U.A. este considerată cea mai mare din lume.
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
4. Identifică în ultimul enunţ din textul dat două cuvinte derivate și explică modul lor de formare.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Alcătuiește o propoziție în care cuvântul scris îngroșat din secvenţa una din cele patru copii
existente în toată lumea să aibă alt sens. Marchează silaba accentuată a acestui cuvânt în ambele
situaţii.
…………………………………………………………………………………………………….
6. a) Transcrie din textul dat două adjective la grade diferite de comparație:
Gradul de comparație

Adjectivul

b) Alcătuiește propoziții cu adjectivele notate în tabel.
...............
...............

7. Analizează sintactico-morfologic cuvintele din secvența: Aceasta […] conține cele mai rare
colecții de cărți din America de Nord.
Cuvintele

Analiza sintactico – morfologică

aceasta
conține
cele mai rare
colecții
de cărți
din America de Nord
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8. Construieşte enunţuri în care să utilizezi:
✿ substantivul film în acuzativ→ ..................................................................................................
✿ verbul a râmâne cu valoare copulativă→..................................................................................
✿ un adjectiv fără grad de comparaţie→........................................................................................
✿ un pronune nehotărât în dativ→................................................................................................
✿ un numeral colectiv cu valoare adjectivală→............................................................................
✿ un adverb interogativ→..............................................................................................................
✿ o locuţiune prepoziţională→......................................................................................................
✿ o interjecţie predicativă→.........................................................................................................
Redactare
Intenţionezi să vizitezi Biblioteca Congresului S.U.A. Vei formula un e-mail adresat acestei
instituţii, cu scopul de a solicita informaţii legate de programul său de funcţionare şi de activităţile
derulate în perioada în care doreşti să o vizitezi. Vei avea în vedere:
 să respecți structura specifică e-mailului;
 să utilizezi un limbaj potrivit comunicării formale;
 să respecți normele de ortografie şi de punctuaţie.

Dovedeşte că eşti cel mai bun!
Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la următoarele cerințe:
O tipografie sau imprimerie este o întreprindere sau un atelier mai mare pentru tipărirea,
de obicei pe hârtie, a unor produse scrise.
De cele mai multe ori, tipografiile dispun de tehnicile necesare pentru multiple feluri de
tipărituri. Există și tipografii speciale pentru produse cu securitate înaltă, ca de exemplu
pașapoarte și buletine de identitate, permise, bancnote sau alte produse periclitate de a fi
falsificate. În mod obișnuit, tipografiile adăpostesc și secțiile necesare atât pentru crearea și
pregătirea materialului de imprimat, cât și pentru prelucrarea necesară după tipărirea propriuzisă (împăturire, împachetare, expediere etc.).
În România centre tipografice importante se află la București, Timișoara, Brașov și în alte
orașe mari.

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Tipografie_%C3%AEntreprindere)
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1. Desparte în silabe cuvintele din primul enunț al textului de mai sus, apoi indică termenii care
conțin diftongi sau vocale în hiat:

Cuvinte cu diftongi

Cuvinte cu hiat

2. Notează din textul dat :
⸙

un substantiv propriu

⸙

un adjectiv compus

⸙

un verb la diateza reflexivă

⸙

o prepoziție simplă

⸙

o conjuncție coordonatoare

3. Prezintă trei motive pentru care consideri că un catalog de căutare on-line îmbunătăţeşte legătura
cititorilor cu biblioteca.

(http://194.88.239.92:8081/opac/search?q=Cititorul+din+pestera&max=0&view=&sb=relevance
&ob=asc&level=all&material_type=all&location=0)
4. Lucrează în pereche! Împreună cu un coleg de clasă, realizează o fișă de prezentare a unei
biblioteci celebre. Dovediţi-vă creativitatea prin prezentarea proiectului într-o formă inedită!
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TEST SUMATIV I

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.

SUBIECTUL I

24 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
DOCUMENTAR: Ziua Mondială a Teatrului
de Răzvan Moceanu
Postat de V. Brădăţeanu -27/03/2019
Miercuri, 27 martie, este marcată, în
întreaga lume, Ziua Mondială a Teatrului,
eveniment dedicat unui act cultural menit să
redea, în diferite viziuni, momente importante din
istoria şi caracteristicile unui popor, dar şi o sursă
de divertisment şi inspiraţie care poate uni culturi şi
naţiuni din orice colţ al lumii. Este o formă de exprimare

https://i2.wp.com/farm4.static.flickr.com/34
63/3378157613_d9588fbe11.jpg

care depinde de spaţiu şi public, şi care are menirea de a informa şi educa, de a trezi emoţii, de a
smulge un zâmbet sau o lacrimă.
Ziua

Mondială

a

Teatrului

este

sărbătorită prin spectacole şi concerte, prilejuind
spectatorilor întâlnirea cu personalităţile artistice
favorite, dar şi o serie de alte manifestări teatrale,
punctul central fiind transmiterea unui mesaj
tradiţional internaţional de către o personalitate
a culturii mondiale.

(http://www.rador.ro/2019/03/27/documentarziua-mondiala-a-teatrului-4/)

http://www.bibliotecasatumare.ro/images/teatru/a.jpg
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B,
astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului de mai sus.
A
A. Are omonim cuvântul
B. Antonimul cuvântului zâmbet este
C. Cuvântul mondial este sinonim cu termenul
D. Aparţine câmpului lexical al manifestărilor culturale termenul

6 puncte

B
1. internaţional.
2. colţ.
3. ţări.
4. lacrimă.
5. spectacole.

Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect
1.
2.
3.
4.

2. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
6 puncte
Enunțul
Adevărat
Fals
Textul de mai sus a fost scris de Răzvan Moceanu.
În 27 martie se sărbătoreşte la nivel european ziua teatrului.
Textul a fost publicat la adresa
http://www.bibliotecasatumare.ro/images/teatru/a.jpg.
Ziua Mondială a Teatrului este sărbătorită prin spectacole şi
concerte, prilejuind spectatorilor întâlnirea cu personalităţile
artistice.

3. Motivează, în 30-60 de cuvinte, că textul de mai sus este nonliterar.

6 puncte

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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4. Prezintă, în 30-60 de cuvinte, legătura dintre cele două imagini şi textul dat.

6 puncte

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

SUBIECTUL al II-lea

66 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos.
ACTUL I
Teatrul reprezintă o ogradă de curte boierească la ţară.
― În stânga, casa Chiriței cu cerdac și cu ferestre pe scenă.―
În dreapta, lângă culisele planului I, o canapѐ de iarbă, înconjurată de copaci.
― În fund, ostrețele¹ și poarta ogrăzei. ―
Lângă casă, o portiță în zaplaz², care duce în grădină.
În depărtare se vede satul. Scena se petrece la moșia Bârzoieni.
SCENA 3
CHIRIȚA: … Ș-apoi trebuie să știi, cumnățâcă, că de când m-am dezbărat de Calipsâța și
Aristiţa... de când, în sfârșit, le-o măritat bărbatu-meu cu Brustur și Cociurlă... pare c-am întinerit
cu 20 de ani... îmi vine tot să zburd... că, Doamne!... mult m-am mai năcăjât prin Ieșu cela ca să-mi
găsăsc gineri... știi?...
SAFTA: Știu... Căzusăși în mânile unor coțcari³?...
CHIRIȚA: Cine dracu să-i cunoască? Acu toți îs îmbrăcați într-un fel... șî nu poţi alege care-i
boier, care-i coțcar... Dar ce-o fost s-o trecut. De trii ani, de când m-am întors la moșâie la
Bârzoieni... i-am și uitat.
SAFTA: Bine-ai făcut.
CHIRIȚA: Hei!... când ar da Dumnezău să mi se împlinească gândul... aș da șăpte sărindaruri⁴.
SAFTA: Ce gând, soro?
CHIRIȚA: Ah! cumnățâcă, să mă fac isprăvniceasă!... alta nu doresc pe lume! […]
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SAFTA: De ce nu?... Te-ai face și d-ta ca alte multe... Doar a izbuti el frate-meu la Ieș unde l-ai
trâmes...[…]
CHIRIȚA: De aceea l-am sâlit pe bărbatu-meu să meargă la Ieș ca să cerce a căpăta isprăvnicia⁵
de aice din țânut... […]
(Vasile Alecsandri, Chiriţa în provinţie)
¹ostreț – fiecare dintre şipcile din care se fac garduri sau diferite îngrădituri, împletitură, gard de nuiele;

Vocabular:

²zăplaz – gard;
³coțcar – şarlatan, pungaş, om necinstit;
⁴sărindar – rugăciune făcută de preot timp de 40 de zile în şir;
⁵isprăvnicia – funcţia de ispravnic (persoană aflată în funcţie de conducere).

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat
1. Identifică în primul paragraf al textului un cuvânt derivat şi explică modul de formare a
acestuia.

3 puncte

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Completează tabelul dat, cu exemple din textul de mai sus.
Termenul solicitat
✿

un pronume nehotărât

✿

un numeral cardinal

✿

un substantiv articulat hotărât

✿

un verb copulativ

✿

un verb impersonal

✿

o conjuncţie subordonatoare

9 puncte

Termenul identificat

3. Încercuieşte varianta corectă.

3 puncte

Sunt prepoziţii toate cuvintele din seria:
a) din, la, doar, să, dar;
b) cu, pe, în, lângă, de, la;
c) se, şi, pe, cu, în, lângă.
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4. Încercuieşte varianta corectă.
6 puncte
A. În secvenţa nu poţi alege care-i boier, sunt la modul indicativ verbele din seria:
a) nu poţi, alege;
b) –i, alege;
c) nu poţi, -i.
B. Substantivele subliniate în secvenţa … cumnățâcă, că de când m-am dezbărat de
Calipsâța și Aristiţa [...] le-o măritat bărbatu-meu sunt, în ordine, în cazurile:
a) nominativ, acuzativ, nominativ;
b) acuzativ, nominativ, vocativ;
c) vocativ, acuzativ, nominativ.
C. În replicile SAFTA: Ce gând, soro?; CHIRIȚA: Ah! cumnățâcă, să mă fac
isprăvniceasă!... alta nu doresc pe lume!, cuvintele subliniate sunt în ordine:
a) pronume relativ, pronume personal, pronume nehotărât;
b) adjectiv pronominal interogativ, pronume reflexiv, pronume nehotărât;
c) pronume interogativ, pronume personal, pronume demonstrativ.
D. În secvenţa [...] care duce în grădină. În depărtare se vede satul. Scena se
petrece la moșia Bârzoieni, cuvintele subliniate sunt în ordine:
a) complement circumstanţial de loc, subiect, subiect;
b) complement direct, complement circumstanţial de loc, subiect;
c) complement circumstanţial de loc, subiect, complement direct.

5. Notează
X în dreptul
fiecărui
enunț ne-a
pentru
a indica
dacăcuvântul
este adevărat
sau este:
fals.
D. În enunțul
Doamna
învățătoare
arătat
o carte,
subliniat
În secvenţa De aceea l-am sâlit pe bărbatu-meu să meargă la Ieș ca să cerce a
a) pronume personal;
b) pronume reflexiv;
c) numeral.
căpăta isprăvnicia:
9 puncte
Enunțul
Adevărat
Fals
Sunt patru verbe predicative.
Verbul a căpăta este la modul indicativ.
Există două verbe la diateza reflexivă.
Toate substantivele sunt în cazul acuzativ.
La Ieş este un complement circumstanţial de loc.
Subiectele sunt exprimate.
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6. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, rolul primelor şase rânduri din fragmentul citat.

6 puncte

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

7. Notează trei argumente prin care să susţii că textul Chiriţa în provinţie de
Vasile Alecsandri este un discurs dramatic.
9 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

8. Transcrie o secvenţă care indică relaţia dintre cele două personaje.
3 puncte
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…
9. Scrie o compunere narativă, de 100-150 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare
comică petrecută în timpul unui spectacol de teatru.

18 puncte

În redactarea răspunsului tău, vei avea în vedere:
 să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
 să relatatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
 să respecţi limita de cuvinte precizată.
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.
Pentru conținutul compunerii vei primi 12 puncte, iar pentru redactarea ei, 6 puncte.
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TEST SUMATIV II

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.
SUBIECTUL I

54 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Domnica Teodorescu, cunoscută sub numele Mitzura Arghezi, s-a născut pe 10 decembrie
1928, în Bucureşti. Domnica şi-a căpătat numele după ce Arghezi a citit într-un dicţionar japonez
că Mitzura înseamnă rază de soare. Mitzura l-a
adorat pe tatăl ei, iar acesta a iubit-o, la rândul
său, nespus. De altfel, fetiţa îi ascuţea
creioanele, şi, existând o legătură foarte strânsă
între cei doi, în prezenţa ei Arghezi scria poezii.
Şi astăzi, portretul Mitzurei, ochelarii poetului,
creioanele se află încă pe masa de lucru a lui
Arghezi. […]
În conacul în care a locuit poetul, începând cu 1930, te întâmpină mobilierul de cireş,
biblioteca cu 7.000 de volume, tablouri, icoane vechi de peste 150 de ani, obiecte de artă,
fotografii, documente originale din istoria familiei, medalii (inclusiv Premiul Herder), macheta
casei folosită în filmul „Doi vecini‖ din 1959 al lui Geo Saizescu, în care a jucat şi Mitzura
Arghezi. […]
Potrivit testamentului lui Arghezi, casa a devenit memorială, fiind inaugurată la 20 mai
1974, sub patronajul fiicei poetului, Mitzura Arghezi.
(https://adevarul.ro/cultura/arte/)
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Construieşte un enunț în care să menţionezi semnificația numelui Mitzura.

6 puncte

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

………………………………………………………………………………………………
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2. Notează în tabelul pentru răspuns litera corespunzătoare enunțului din coloana B,
astfel încât să rezulte o informație corectă, pe baza textului de mai sus.
A
A. Pe masa de lucru a lui Arghezi
B. Casa memorială
C. Biblioteca personală a poetului

6 puncte

B
1. conținea 7.000 de volume.
2. a fost inaugurată în anul 1930.
3. se află ochelarii poetului.

4. a fost inaugurată în anul 1974.
Tabel de răspuns:
Litera corespunzătoare răspunsului corect
1.
2.
3.

3. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
6 puncte
Enunțul
Icoanele din casa memorială a lui Tudor Arghezi au o vechime de cel
puțin 150 de ani.
Tudor Arghezi scria poezii.
În filmul Doi vecini din anul 1939 apare macheta casei lui Arghezi.

Adevărat

Fals

4. Lui Tudor Arghezi i-a fost înmânat:
a) Premiul Nobel;

b) Premiul Herder;

c) Premiul Hugo.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este
4 puncte

.

6 puncte

5. Cuvintele Arghezi, existând şi fiicei au în ordine:
a) 7 sunete, 8 sunete, 6 sunete;
b) 6 sunete, 9 sunete, 5 sunete;
c) 6 sunete, 9 sunete, 6 sunete.

Litera corespunzătoare răspunsului corect este
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6. Încercuieşte varianta corectă.

9 puncte

A. În secvenţa Mitzura l-a adorat pe tatăl ei, iar acesta a iubit-o, la rândul său.,
nespus, cuvintele subliniate sunt în ordine:
a) pronume posesiv, prepoziţie simplă, adjectiv;
b) pronume personal, conjuncţie coordonatoare, adverb de mod;
c) pronume personal, adverb, adjectiv.
B. Adjectivul foarte strânsă este la gradul de comparaţie:
a) comparativ de superioritate;
b) superlativ relativ de superioritate;
c) superlativ absolut.
C. În enunțul documente originale din istoria familiei, există:
a) două atribute substantivale;
b) un atribut substantival;
c) două atribute adjectivale.

7. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals,
bazându-te pe informațiile din text.
6 puncte
În enunțul Şi astăzi, portretul Mitzurei, ochelarii poetului, creioanele se află încă pe
masa de lucru a lui Arghezi:
Enunțul
Adevărat
Fals
Pronumele se este pronume reflexiv.
Verbul este la diateza pasivă.
Substantivul Mitzurei este în cazul dativ.

8. În secvența Domnica şi-a căpătat numele după ce Arghezi a citit într-un dicţionar
japonez că Mitzura înseamnă rază de soare., există:
a) trei propoziții principale;
b) o propoziție principală și o propoziție secundară;
c) două propoziții secundare și o propoziție principală.

6 puncte
6

puncte
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9. Completează tabelul dat, cu exemple din textul de mai sus.
Termenul solicitat

9 puncte

Termenul identificat

un adjectiv propriu-zis
un numeral cardinal
un pronume relativ
un adverb de timp
un adjectiv fără grad de comparaţie
o prepoziţie

SUBIECTUL al II-lea

36 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos.
Doamne, fă-i bordei în soare,

Și când totul va fi gata

Într-un colț de țară veche,

S-o muta la ea și tata.

Nu mai nalt decât o floare
Și îngust cât o ureche.

(Tudor Arghezi, Cântec de adormit Mitzura)

Și-n pridvor, un ochi de apă
Cu o luntre cât chibritul,
Ca-n crâmpeiul ei să-ncapă
Cerul tău și nesfârșitul.
Dă-i un fluture blajin
Și o broască de smarald
Și-n pădurea de pelin
Fă să-i stea bordeiul cald.
Și mai dă-i, Doamne, vopsele
Și hârtie chinezească,
Ilustraţie:
Mihály Barbara, elevă

Pentru ca, mânjind cu ele,
Slava ta s-o smângălească.
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la
textul dat.
1. Transcrie, din textul dat, trei figuri de stil diferite şi precizează-le.

6 puncte

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

2. Numeşte tipul de rimă şi stabileşte măsura strofei a treia.

6 puncte

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

3. Formulează un enunţ în care să prezinţi două mărci ale adresării poetice subiective
prezente în text.
6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. Redactează un text, de 100-150 de cuvinte, în care să-ți exprimi punctul de vedere în
legătură cu frumusețea copilăriei, pornind de la poezia Cântec de adormit Mitzura de
Tudor Arghezi și de la cuvintele lui Ion Creangă Hai mai bine despre copilărie să
povestim, căci ea singură este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i adevărul.
În redactarea răspunsului tău, vei avea în vedere:

18 puncte

 să formulezi opinia;
 să dezvolți două argumente în sprijinul opiniei formulate;
 să respecți limita de cuvinte precizată;
 să respecți regulile de redactare.
Pentru conținutul compunerii vei primi 12 puncte, iar pentru redactarea ei, 6 puncte.
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