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Dragi elevi şi eleve,
Vă oferim o Culegere de exerciţii la limba română. Culegerea este menită exersării şi pregătirii 

pentru susţinerea examenului final. Exerciţiile din culegere sunt clasificate după complexitate, pe 
niveluri: de bază, mediu şi avansat. În cadrul fiecărui nivel, exerciţiile sunt repartizate pe următoarele 
domenii: Abilităţi de citire şi înţelegere a textului citit, Exprimarea în scris, Gramatica, Lexicul, Limba 
română literară şi Literatura. 

La examenul final, vor fi date exerciţii complet identice cu cele din Culegere sau parţial schim-
bate. Pe lângă exerciţiile din Culegere, în test vor fi introduse şi exerciţii noi. Pentru ca să vă pregătiţi 
şi pentru acea parte din test, în Culegere sunt trecute şi astfel de exerciţii. În partea finală a Culegerii 
sunt date soluţiile şi lista standardelor de învăţământ după care sunt alcătuite exerciţiile din Culegere.

Testele pe care le veţi rezolva la examenul final vor conţine exerciţii prin care se va examina 
realizarea standardelor de învăţământ pe cele trei niveluri: de bază, mediu şi avansat. La examenul 
final pentru fiecare exerciţiu din test se va obţine cel mult un punct.

Vă dorim spor la muncă!

Autorii 
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NIVELUL DE BAzĂ
Abilităţi de citire şi înţelegere a textului citit

1. Una dintre cele mai reprezentative creaţii literare cu care I. L. Caragiale a îmbogăţit literatura 
română este O scrisoare pierdută, jucată pentru prima dată în ziua de 13 noiembrie 1884 pe 
scena Teatrului Naţional din Bucureşti.

Argumentaţi că această creaţie aparţine operei dramatice încercuind răspunsurile corecte:
a) este scrisă cu scopul de a fi prezentată pe scenă;
b) descrierea şi naraţiunea apar ca moduri de expunere;
c) apar indicaţii de regie;
d) se dezvoltă un conflict dramatic.

2. Urmăriţi atent textul:
„De câteva zile bat vânturi mari de la apus, pline de umezeală, de miros de apă. Cerul 

s-a coborât mai jos, îmbrăcat în mantale grele de nouri cenuşii. Zăpada se moaie, se îngreuiază, 
picurând des din streşina casei ...”

Fragmentul de mai sus reprezintă partea de început a povestirii „Adieri” de Ion 
Agârbiceanu. Această parte de început în compoziţia operei literare se numeşte 

________________________________________.

3. Se dă textul:
„Că Traian ne-a adus tocmai în Dacia şi ne-a lăsat într-o provincie aşa de expusă, încât 

Aurelian cu lumea oficială au şi părăsit-o după oarecare timp, n-a fost mare noroc, dar că din 
nămolul migraţiunii atâtor popoare care ne-au bântuit de atunci s-a diferenţiat şi s-a închegat 
neamul românesc.”

(Titu Maiorescu –Critice)
Modul de expunere folosit este:
a) dialogul
b) naraţiunea
c) expoziţiunea
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4. Citiţi cu atenţie textul următor:

„(...) Poteca pe care apucase îl scoase drept la un eleşteu mare. În cale văzu o nuia lungă 
de alun pe care o lua, aşa de florile mărului, fără să ştie ce are să facă cu dânsa. (...)

El era dus cu gândurile. Se uita şi nu mai vedea, tot da cu nuiaua în apă, şi nu ştia ce 
făcea. Nu mai simţea dacă este, ori nu mai este. Când, iată ca o broască ţestoasă ieşise pe luciul 
apei, şi se uita galeş la dânsul. Unde lovea el cu nuiaua, şi unde se deschideau talazurile care 
înconjurau vârful nuielei, acolo, tast! şi dânsa, şi ochii de la dânsul nu şi-i mai lua. Se uita la 
dânsul parcă să-l soarbă cu privirea.(...) în cele din urmă, cum, băga de seamă că o broască 
ţestoasă se ţine după vârful nuielei lui. Se uita şi el la dânsa, şi parcă îi zicea inima ceva, dară 
nu pricepu nimic.“

(Broasca cea fermecată, text cules de Petre Ispirescu)

Precizaţi care este modul de expunere utilizat în textul citat:
________________________________________________________

5. Dacă textul este cu caracter administrativ, scrieţi în urma lui „A”, dacă este publicistic, scrieţi 
„P”, iar dacă este ştiinţific, scrieţi „Ş”:

a) Anunţurile pentru sezonul din acest an al taberelor de vară la noi şi în lume a început la 
sfârşitul lunii martie şi, după cum am aflat de la coordonatorii schimburilor de voluntari ai 
asociaţiei „Tinerilor cercetători ai Serbiei”, până în prezent s-au anunţat 430 de voluntari. Mai 
sunt în jur de 1700 de locuri libere, iar anunţurile se pot face până la completarea locurilor. 
________________
b) Conjuncţia este partea de vorbire neflexibilă care leagă, în propoziţie, două părţi 
de propoziţie de acelaşi fel, stabilind un raport de coordonare între acestea, iar în 
frază două propoziţii, stabilind un raport de coordonare sau de subordonare între ele. 
________________
c) Protectorul cetăţenilor este un organ de stat independent care apără drepturile    
cetăţenilor şi supraveghează activitatea organului administraţiei de stat, organului  
competent pentru protecţia juridică a dreptului de proprietate şi a intereselor  
Republicii Serbia, precum şi a altor organe şi organizaţii, întreprinderi şi instituţii     
cărora le-au fost încredinţate atribuţii publice. ________________

6. Pe baza caracteristicilor date, identificaţi denumirea stilului funcţional:
- expresivitatea îi este o trăsătură fundamentală
- imaginaţia autorului este obţinută prin diferite figuri de stil
- se folosesc diverse teme ca: natura, iubirea, melancolia, nostalgia, etc.

Încercuiţi litera din faţa denumirii acestui stil:
a) ştiinţific
b) artistic (literar)
c) publicistic
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7. În ce stil este scris următorul text:

„Sâmbătă, 20 martie, locuitorii Bacăului s-au întâlnit la Casa de Cultură „Vasile 
Alecsandri” cu părintele Valeriu, personalitate de prim rang a vieţii spirituale româneşti. 
Întâmpinat de colindele interpretate de un cor organizat de ASCOR Bacău, părintele a subliniat 
că înmulţirea şi generalizarea colindelor de Crăciun ar corespunde mai bine ortodoxismului.“ 

a) stil administrativ 
b) stil jurnalistic
c) stil narativ

8. În faţa ta este o parte a cuprinsului dintr-o carte. Priveşte-o cu atenţie şi răspunde la întrebări.

a) La care pagini poţi citi despre semnele de punctuaţie?
b) Scrie numărul paginii la care începe textul despre semnul exclamării.
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9. Partea introductivă a unei cărţi, cuprinzând explicaţii asupra conţinutului, se numeşte:

1. postfaţă
2. cuprins
3. prefaţă

Încercuiţi cifra din faţa răspunsului corect.

10. Orice text începe:

a) cu alineat
b) de la începutul paginii
c) de oriunde.

Încercuiţi răspunsul corect.

11. Completaţi enunţurile: 

1. Un rând retras într-un text, pentru a marca schimbarea ideii, se numeşte 
__________________________________.
2. Cuprinde numele autorului, titlul cărţii, editura, ilustraţia de copertă şi se numeşte 
__________________________________.
3. Lista cu titlul diferitelor părţi ale unei lucrări aşezate în ordine, care este de obicei la 
sfârşitul cărţii se numeşte 
__________________________________.
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12. Citiţi cu atenţie următorul text:

SEDNA – A zECEA PLANETĂ A SISTEMULUI SOLAR?

„Cercetătorii americani au descoperit, la peste 10 miliarde de kilometri de Pământ, un 
nou corp ceresc, care ar putea fi recunoscut drept a zecea planetă a Sistemului Solar. Botezată 
Sedna, noua planetă are un diametru de 2.000 de kilometri, cu puţin mai mică decât Pluto şi are 
o suprafaţă din gheaţă şi rocă. Potrivit astronomului Michael Brown de la Institutul Tehnologic 
din California, cel care a descoperit Sedna cu ajutorul telescopului Spitzer Space, ar putea fi 
multe alte asemenea lumi îngheţate pe orbita Soarelui, care aşteaptă să fie descoperite. „Sedna 
este foarte mare şi mult mai departe decât descoperirile anterioare. Sunt aproape sigur că mai 
sunt şi alte tărâmuri undeva acolo”, a spus cercetătorul american. El crede că temperatura pe 
Sedna este de circa 200 de grade sub zero, ceea ce înseamnă că este cea mai rece planetă din 
Sistemul Solar. Sedna are nevoie de 10.500 de ani pentru a roti o dată în jurul Soarelui. În 
punctul său extrem, orbita pe care este înscrisă planeta ajunge până la 135 de miliarde de 
kilometri depărtare de Soare, adică de 900 de ori mai mare decât distanţa dintre Pământ şi 
astrul său. Sedna este cel mai mare obiect cosmic descoperit după 1930, când a fost identificată 
planeta Pluto, a cărei orbită eliptică merge până la 7,5 miliarde km distanţă de Soare. Până 
acum, acest titlu era deţinut de planetoidul Quauar, cu un diametru de 1300 km, descoperit în 
2002, la 6,5 miliarde km de Pământ, în interiorul centurii Kuper, un brâu de asteroizi îngheţaţi 
care orbitează până la 11 miliarde km dincolo de orbita lui Neptun, aflată la 4,5 miliarde km 
de Soare. 

Dr. Michael Brown de la Institutul pentru Tehnologie din California şi echipa sa de 
astronomi au descoperit planeta, pe care au denumit-o Sedna, în cadrul unor cercetări demarate 
în urmă cu trei ani în spaţiul de dincolo de Sistemul nostru Solar. Sedna este cel mai mare 
obiect descoperit în jurul Soarelui din 1930, când cercetătorii au aflat de existenţa planetei 
Pluto. Potrivit unor informaţii furnizate de echipa condusă de dr. Brown, Sedna este formată 
din piatră şi gheaţă, iar dimensiunile sale sunt mai mici decât ale lui Pluto, diametrul ei fiind 
de 2.000 de kilometri.“

Dimensiunea noului corp ceresc este:
a) de 900 de ori mai mică decât a lui Pluto
b) cu puţin mai mică decât a lui Pluto
c) cu un sfert mai mare decât a lui Pluto
d) de 10.500 de ori mai mică decât a lui Pluto

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

13. Subiectele tratate în balada populară Soacra rea sunt.

a) peţitul nevestei, nunta
b) lupta pentru nevastă
c) lupta împotriva elementelor fantastice
d) lupta între bine şi rău

Alegeţi răspunsurile corecte.
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14. Se dă fragmentul:

„Versul lui Eminescu a fulguit frăgezimi de creangă primăvăratecă peste frunţile lor, 
dându-le zâmbetul blând al bărbatului dus de visare spre obrazul acelei fete care e luminişul 
tinereţii lui.” 

      (I.Teodoreanu, Într-o noapte de toamnă)

Scrieţi numele fetei amintite în fragmentul dat, dragostea neîmplinită a poetului Mihai 
Eminescu. _____________________________

15. Citiţi cu atenţie următorul text:

2009 – Anul Internaţional al Astronomiei

„În anul 2009 se împlinesc 400 de ani de când Galileo Galilei a îndreptat pentru prima 
dată o lunetă către bolta înstelată şi a făcut posibile descoperiri astronomice uluitoare care au 
schimbat pentru totdeauna concepţia omenirii despre lume.

Pentru a marca acest eveniment, dar şi importanţa astronomiei ca ştiinţă, a 62-a Adunare 
Generală a ONU a declarat 2009 drept An Internaţional al Astronomiei. ONU a desemnat 
UNESCO drept agenţie coordonatoare a activităţilor care se vor desfăşura  în acest cadru în 
colaborare cu Uniunea Astronomică Internaţională (UAI), prima asociaţie internaţională a 
unor oameni de ştiinţă realizată după Primul Război Mondial, organizaţie din care România 
face parte. Anul Internaţional al Astronomiei a fost lansat la sediul UNESCO Paris în zilele de 
15 şi 16 ianuarie 2009. 

Anul Internaţional al Astronomiei 2009 – AIA 2009 – are ca scop atât marcarea saltului 
monumental realizat în ştiinţă, cât şi descrierea astronomiei ca un efort ştiinţific global paşnic, 
care uneşte astronomii într-o familie internaţională, multiculturală, de oameni de ştiinţă care 
lucrează împreună pentru a găsi răspunsuri la unele dintre cele mai importante întrebări 
pe care le-a pus vreodată omenirea. AIA 2009 va fi o sărbătoare mondială a astronomiei şi 
a contribuţiilor sale pentru societate şi cultură, stimulând interesul întregii lumi pentru 
astronomie şi pentru ştiinţă în general. 

Fiind focalizată în special pe tineret, acţiunea AIA va servi drept platformă pentru 
informarea publicului despre ultimele descoperiri ale astronomiei, subliniindu-se în acelaşi 
timp atât rolul esenţial al astronomiei în cunoaştere cât şi contribuţiile sale remarcabile la 
rezolvarea problemelor globale.” 

(Comunicat tip General, Bucureşti, 4 februarie, 2009)

UAI este prescurtarea pentru:

a) Uniunea Internaţională a colaboratorilor revistei ştiinţifice „Nature”
b) Uniunea Astrologică Internaţională
c) Uniunea Astronomică Internaţională
d) Organizaţia Naţiunilor Unite

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect. 



12 13

16. Dintre sensurile cuvintelor subliniate în versurile de mai jos, alegeţi pe cel care corespunde 
contextului.

„Plouă ...
Şi-n oraşul nostru ploaia cântă,
Cântă ca un fonograf stricat ...
De trei zile şi trei nopţi neîncetat
Un tenor cu vocea falsă se frământă
Şi pe străzi... şi-n curte la palat... 

(Ploaie urbană, I . Minulescu)
Stricat – defect, corupt, alterat 
Fals – mincinos, nearmonios, făţarnic
Tenor –  cântăreţ, ploaie, instrument de suflat
Frământa – a preface aluatul, a se agita, a se nelinişti

Subliniaţi sensul corespunzător.

17. Citiţi textul cu atenţie:
„Am însoţit pe Adela în câteva magazine, din care a selectat metodic tot ce însemnase 

pe o listă încă de acasă. Fiecare articol cumpărat era şters din listă cu micul ei creion şi, când 
programul fu epuizat, ne suirăm în trăsura noastră îngustă şi hârbuită spre a ne întoarce acasă. 
După o scurtă chibzuire, am hotărât să ne urcăm la Cetatea Neamţului şi am îndreptat birjarul 
într-acolo.”

      (G.Ibrăileanu , Adela)

A. Notaţi personajele care apar în text:
_________________________________________________________
B. Desprindeţi din text mijlocul de transport şi caracteristicile acestuia:
_________________________________________________________

18. Citiţi cu atenţie textul şi încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

„– Mulţămesc, domnule ştudent, a spus solitarul deşteptat din adâncimile lui, privind 
cu mirare pe tânărul cu fruntea bombată. Apoi, văzând paharul întins, s-a ridicat, l-a luat şi l-a 
dus la gură, după ce a ciocnit, cum se cuvine la o aşa pofteală cinstită.

Dar înainte ca buza lui să ajungă la pahar, ochiul a întâlnit aur grav, iar nara a simţit 
mirosul frunzei de nuc a unei toamne de mult scuturate. Solitarul a respirat adânc, umplându-
şi pieptul de aur, nucă şi trecut, cum face când întâlneşte mişcătoarea mărilor singurătate. Apoi, 
îndepărtând paharul nebăut, a spus:

– Dragii mei băieţi, vă mulţămesc din suflet pentru cinstea pe care mi-o faceţi. Dar mă 
întreb: Oi fi eu vrednic de un asemenea Cotnar?

Iar tânărul celuilalt pahar nebăut i-a răspuns, ridicându-l:
– Doi români sunt numai vrednici să bea Cotnarul. Unul e Ştefan cel Mare. Celălalt e 

Mihai Eminescu. Să ne trăiască.”
(Într-o noapte de toamnă, Ionel Teodoreanu)
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a) Autorul scoate în evidenţă mirosul frunzei de nuc de mult scuturate;
b) Autorul scoate în evidenţă portretul fizic al lui Mihai Eminescu;
c) Autorul scoate în evidenţă măreţia domnitorului Ştefan cel Mare şi a poetului Mihai Emi-
nescu, a celor doi români vrednici de cel mai bun vin, de cotnar. 

19. Citiţi cu atenţie frazele reproduse şi stabiliţi ordinea lor, scriind pe linia din faţa fiecăreia 
numărul 1, 2 sau 3. 

____________ După două mari inundaţii care au distrus aproape întregul fond de plante, 
Grădina Botanica Regală a fost mutată la locaţia actuală, pe proprietatea pe care regele Milan 
Obrenović a moştenit-o de la bunicul său Jevrem, după care şi grădina actuală poartă numele 
de Jevremovac. 
____________ La mai puţin de trei ani după trecerea în noua locaţie, în Grădina Botanică a 
fost ridicată prima seră, grădină de sticlă, care era pe atunci una dintre cele mai mari şi mai 
frumoase sere din această parte a Europei.
____________ La propunerea lui Josif Pančić, prin decizia Ministerului 
Învăţământului al Regatului Serbiei, a fost înfiinţată Grădina Botanică Regală din Belgrad ca 
prima grădină botanică din Serbia, lângă malul Dunării din cartierul Dorćol.  

20. Citiţi fragmentul de I. Teodoreanu:

„Tremură, pică şi străluce aurul în dulce Târgul Ieşului: steaua, frunza, felinarul. 
E un adânc în noapte cu atâta tărie de lună plină (ea, copila cea de aur, visul negurei 

eterne) că toate-s ca pe un alt tărâm, alături, dar departe, ca şi sub pleoapele închise de visare 
ale lui Mihai Eminescu.

Parcă miroase a frunză de nuc, amar.
Parcă au plecat rândunelele, ostenind văzduhul de atâta ducă.
Pe toate însă le adună versul în văzul lung al aceleiaşi melancolii:

„Vezi, rândunelele se duc,
se scutur frunzele de nuc,
S-aşază bruma peste vii-
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii”

Menţionaţi anotimpul descris în fragment:
a) vara
b) toamna
c) primăvara 

Încercuiţi răspunsul corect.
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21. Citiţi cu atenţie textul:

„Dacă vei urca vreodată, şi eu vă sfătuiesc să urcaţi prin umbra Carpaţilor Răsăriteni, pe 
la Piatra-Neamţ şi Târgul-Neamţ, spre locurile celei dintâi descălecări, de la un timp veţi băga 
de seamă  că se vorbeşte tot mai puţin despre Ceahlău, muntele venerat al Moldovei, şi că, pe 
măsură ce se apropie Ţara de Sus, puterea lui scade, spre a face loc în vorbirea şi în conştiinţa 
oamenilor, unui alt munte a cărui stea începe să se ridice la orizont.” 

           (Geo Bogza, Rarăul) 

A. Scrieţi numele localităţilor apărute în text: ___________________________________
B. Scrieţi numele „muntelui venerat al Moldovei”: _______________________________
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Exprimarea în scris

22. Completaţi spaţiile libere cu formele corespunzătoare ale cuvântului copil:

a) Câţiva ___________ sunt harnici.
b) Aceşti __________ sunt harnici.
c) _________ aceştia  sunt harnici.

23. Scrieţi forma corectă în locul punctelor din următoarele comunicări. Folosiţi variantele: ce-l, 
cel, n-o, nu-i, cea, ce-a.

Ioana este ............. mai bună prietenă.

De .............. întreabă numai de mine?

Alexandra învaţă .................. mai bine.

Drumul .............. vezi este .............. corect.

Dacă vrei tu, .............să-i zic nimic.

Nicăieri ................ mai bine ca acasă.

Ştiu sigur că ................ să vrea.

Magazinul din colţ ................ deschis.

24. Transcrieţi corect următorul text, folosind literele de mână:

ŞIALUATINIMANDINŢIŞISADUSLADOCTOR.
________________________________________

25. În care enunţ adverbul este folosit greşit?

a) Acestea sunt intenţii uşor de realizat.
b) Nu sunt destul de buni pentru tine.
c) Caii sunt greu de pornit.
d) Ei erau proaspăt sosiţi.

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

26. Încercaţi să redaţi într-o formă mai scurtă, dar clară, următorul enunţ:

Omul care are bunul obicei de a întreba atunci când nu ştie ceva, nu va greşi în ceea ce va 
întreprinde.

___________________________________________
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27. Transformaţi următoarele propoziţii afirmative în propoziţii negative: 

a) Liliana vine duminică la noi.
__________________________________
b) Noi plecăm la gară.
__________________________________

28. Scrieţi corect forma verbelor din paranteză.

Eu (mergi) foarte des la bunici. Ei (ai) o grădină mare şi frumoasă. În grădină (este) pomi 
şi crizanteme. Bunicul (îngrijesc) grădina cu toată dragostea. Toată vara păsărelele (ciripeşte) 
pe ramurile înverzite. În grădină (sunt) o alee. Acolo (aleargă) eu. Grivei (fugim) după mine. 
Bunicul (râdem).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

29. Transcrieţi textul de mai jos înlăturând greşelile ortografice:

Iel iera dus cu gîndurile. Se uita şi nu m-ai vedea, tot d-a cu nuiaua în apă şi nu ştia c-e 
făcea.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

30. Folosim Dicţionarul explicativ al limbii române pentru a găsi:
a) sensul sau semnificaţia cuvântului;
b) numărul de silabe;
c) vocalele şi consoanele.

Încercuiţi răspunsul corect.
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31. Se dă o listă de cuvinte. Subliniaţi-le pe cele scrise corect:

cal-de-mare sfeclă de zahăr
viţă-de-vie viermele de mătase
ochi de pisică aero-dinamic
bună stare după-masă

32. Transcrieţi corect textul:

dimineaţa este bine ân pădure. Soarele luminează, să găsesc flori şi âţ vine se strigi şi să 
cînţi: te salut, soare, şi frumoasă primăvară

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

33. Transcrieţi corect cu litere scrise următoarele exemple:

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE _______________________

FACULTATEA DE FILOLOGIE ______________________________

MIRCEA CEL BĂTRÂN ____________________________________

MUZEUL LITERATURII ROMÂNE __________________________

34. Încercuiţi  litera din faţa grupului de cuvinte scrise corect:

a) răzbate, înnoda, a coborî, sponzoriza
b) răsbate, înoda, a coborî, sponzorisa
c)  răsbate, înnoda, a coborâ, sponzoriza



18 19

35. Transcrieţi textul de mai jos, corectând greşelile de ortografie:

- Frăţioare, sămi dai jucăria aceia de pe raft.
- Tu nu te poţi duce so i-ei?
- Tu ieşti mai înnalt, de aceea team rugat pe tine să mio dai.
- Bine, am să ţio dau. Poftim!
- Mulţumesc!
- Cu plăcere!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

36. Citiţi cu atenţie textul următor:

„Perioada cuprinsă între 1880 şi 1887, anul când apar primele crize acute ale bolii de 
ochi, a fost considerată de către mulţi critici şi istorici de artă perioada de maturitate artistică 
a lui Grigorescu. Dintre lucrările datate sau asupra cărora există informaţii sigure în legătură 
cu data la care au fost terminate, aparţin acestei etape din creaţia grigoresciană titluri precum 
Profil de fată (1878), Evreul cu gâsca (1880), La mare (1881), Cap de fetiţă (1881), Bătrâna din 
Brolle (1885), Nud (1886), la care se adaugă multe alte opere importante – portrete, peisaje şi 
scene de la Vitré sau de pe malul mării, din Bretania, nuduri, peisaje inspirate din frumuseţile 
naţionale. 

[…] pictorul a fost mereu un explorator al lumii din jur, având dorinţa, dar şi darul de a 
vedea ceea ce se află “înăuntrul” lucrurilor, ceea ce stă închis într-un peisaj, în privirea “tăcută” 
a unei ţărăncuţe, în mersul molcolm al animalelor împovărate, în adierea unui crâng sau a unui 
luminiş de pădure.”

  (Viaţa şi opera lui Grigorescu, Adevărul, Biblioteca de artă, Bucureşti, 2009)

_____________
Vitré – localitate din Franţa
Bretania – regiune din Franţa
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Transcrieţi un enunţ în care se precizează valoarea artistică a tablourilor în discuţie.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

37. Citiţi cu atenţie textul şi încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

„Madam Popescu mai sărută o dată dulce pe maioraşul, îl scuipă, să nu-l deoache, şi-l 
lasă jos. El a pus sabia în teacă, salută milităreşte şi merge într-un colţ al salonului unde, pe 
două mese, pe canapea, pe foteluri şi pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre toate, 
maiorul alege o trâmbiţă şi o tobă. Atârnă toba de gât, suie pe un superb cal vânăt rotat, pune 
trâmbiţa la gură şi, legănându-se călare, începe să bată toba cu o mână şi să sufle-n trâmbiţă. 
Madam Popescu îmi spune ceva; eu n-aud nimica. Îi răspund totuşi că nu cred să mai ţie mult 
gerul aşa de aspru; ea n-aude nimica.

— Ionel! Ionel!! Ionel!!! Du-te dincolo, mamă; spargi urechile dumnealui! Nu e frumos, 
când sunt musafiri!

Iar eu, profitând de un moment când trâmbiţa şi toba tac, adaog:
— Şi pe urmă, d-ta eşti roşior, în cavalerie.
— Maior! strigă mândrul militar.”
         (Vizita, I.L.Caragiale)

a) este un text care vorbeşte despre o educaţie aleasă a unui copil;
b) textul nu are valoare artistică deoarece este scris sub formă de dialog; 
c) autorul reuşeşte să redea trăsăturile negative ale băiatului care reies din acest fragment.
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38. Citiţi cu atenţie următorul text:

Titu Maiorescu – îndrumător cultural şi literar

Titu Maiorescu (1840-1917) vede lumina zilei la Craiova. Este fiul lui Ion Maiorescu 
– dascăl transilvănean. A învăţat la Craiova, Braşov şi Viena. La nouăsprezece ani şi-a luat 
doctoratul la Giessen (Germania). La douăzeci şi doi de ani era profesor universitar, un an mai 
târziu era decan, apoi rector. La douăzeci şi şapte de ani este academician şi scoate „Convorbiri 
literare”. La treizeci şi unu de ani era deputat, iar încă după trei ani era ministru.

Ascensiunea aceasta spectaculoasă este un argument suficient pentru a aprecia 
personalitatea deosebită a lui Titu Maiorescu. El a dat la iveală opere de valoare indiscutabilă 
pentru literatura şi cultura românească. Dintre acestea amintim: Despre scrierea limbii române, 
Iaşi 1866; Poezia română, cercetare critică urmată de o alegere de poezii, Iaşi, 1867; Contra 
şcoalei Bărnuţiu, Iaşi, 1868; Critice, Bucureşti, 1874; Volumul de Critice cuprinde: Eminescu 
şi poeziile lui (1889), În contra direcţiei de astăzi în cultura română (1868), Direcţia nouă în 
poezia şi proza română (1872), Comediile domnului I.L.Caragiale (1885), Asupra poeziei noastre 
populare (1868) etc.

În ceea ce priveşte limba română, Titu Maiorescu a susţinut introducerea alfabetului 
latin în locul celui chirilic. A fost pentru o ortografie fonetică, combătând etimologismul. Cu 
privire la vocabular, Titu Maiorescu a sprijinit îmbogăţirea acestuia prin neologisme, fiind 
împotriva stricătorilor de limbă şi ridiculizând beţia de cuvinte.

                   (Istoria literaturii române, Iulian Negrilă)

Transcrieţi fragmentul în care este descrisă contribuţia lui Titu Maiorescu la păstrarea şi  cul-
tivarea limbii române.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Gramatica

39. Faceţi acordul corect al cuvintelor din paranteze în următoarele enunţuri:

1. Bunicii, părinţii şi nepoţii (va pleca) în concediu. ________________________________
2. Pământul, apa şi oamenii păreau (nemişcat). ____________________________________
3. Parcul (acest) este foarte vechi. _______________________________________________

40. Completaţi spaţiile punctate cu numeralele cardinale unu sau doi.

1. Pe stradă se plimbau …….. băieţi.
2. …… om i-a întrebat unde se duc ei …… .
3. Am vrut să-i dau ……… mere dar n-a primit decât …….. .
4. În după amiaza aceasta este prevăzută şi vizitarea a …………. peşteri.

41. Cum se numeşte propoziţia prin care se formulează o întrebare, aşa cum sunt cele date mai 
jos:

Nu s-a oprit cumva la covălia dumitale, astă-toamnă, un om cu un cal negru, ţintat în 
frunte? Şi-ţi aduci aminte cum era îmbrăcat acel om?

____________________________________

42. Scrieţi pe linie cărei părţi de vorbire aparţine fiecare cuvânt din fraza următoare:  
Maria a plecat încet în pădurea deasă; ea a auzit uuuuh! şi s-a întors pe cel mai apropiat drum. 

Maria __________________________
a plecat __________________________
încet __________________________
în __________________________
pădurea __________________________
deasă __________________________
ea __________________________
a auzit __________________________
uuuuh! __________________________
şi __________________________
s-__________________________
a întors __________________________
pe __________________________
cel __________________________
mai __________________________
apropiat __________________________
drum __________________________
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43. Cu ajutorul liniilor faceţi legătura dintre cuvintele din propoziţia scrisă vertical şi părţile de 
vorbire corespunzătoare: 

Patru adverb

substantiv

adjectiv

prepoziţie

numeral

veb

articol

băieţi
au plecat
binişor
cu
undiţele
cele
noi
spre

râu

44. Citiţi cu atenţie propoziţiile. Analizaţi morfologic cuvintele subliniate in propoziţiile de mai 
jos.

1.Mi-am luat o carte nouă.
2. Bunicul ne-a adus multe daruri.
3. Cu voi a fost anevoios urcuşul pe muntele înalt.
4. Iarna bătrânul om stătea acasă numai cu necazurile sale.

Cuvintele subliniate sunt :

A) Nouă-adverb ; bunicul- substantiv ; anevoios- adverb ; stătea – verb ;
B) Nouă –adjectiv ; bunicul-substantiv ; anevoios-adverb ; stătea –verb ;
C) Nouă –adjectiv ; bunicul-substantiv ; anevoios –adjectiv ; stătea –verb ;
D) Nouă-adjectiv ; bunicul-substantiv ; anevoios –adjectiv ; stătea-adverb ;

Încercuiţi răspunsul corect.

45. Introduceţi semnele de punctuaţie omise în propoziţiile de mai jos:

a) Pe lanuri dorm spicele grele
Asupra pădurii veghează de sus
Cetatea eternelor stele

b) –Aşa-i măi Niculae? D-aia eşti tu trist … lasă că te facem noi popă nu învăţător 
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46. Stabiliţi şi îndreptaţi greşelile de punctuaţie din următoarele enunţuri:

a) - Ce nu dormi. Nu nu plouă… Stăi acolo că-i devreme
b) Vreau să te văd plecând la şcoală şcolăriţo?
      (A murit Luchi, Otilia Cazimir)

a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________

47. Alegeţi semnele de punctuaţie necesare rescrierii corecte a textului:  

„Las’ mamă că lumea asta nu-i numai cât se vede cu ochii”

         (Ion Creangă)

a) linie de dialog, cratimă, virgulă
b) linie de pauză, punct, virgulă
c) linie de dialog, virgulă, semnul exclamării
d) linie de dialog, virgulă, punct

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

48. Patru dintre cuvintele de mai jos sunt scrise greşit. Pe liniile alăturate scrieţi forma corectă a 
tuturor cuvintelor date:

ortodocs _____________  batjocură _____________
greşală  _____________  conştinţă _____________
socetate _____________  cumsecade _____________

49. Transcrieţi corect propoziţiile ţinând cont de regulile de ortografie şi de punctuaţie:

1. Să aveţi grijă de fraţi voştrii!
2. ionel are acasă diferite animale precum gâşte, reţe, caii, puii, miei 
3. Peisajul era minunat, dar iei nu ştiau săl aprecieze

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

50.  Încercuiţi litera din faţa cuvintelor care sunt scrise corect:

a) pâne   d) aer
b) a urî   e) viitor
c) înpărat  f) aleie
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51. Corectaţi greşelile de ortografie din textul următor:

„Mia spus mie o vecină...că no să fie bine… Sa uitat pe rînd la ele şi nu ia venit să criadă”.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

52. Corectaţi textul:

Învăţătoarea î-şi amintii cum la luat de mână şi la dus să vadă o sală de clasă. Băiatul sa aşezat 
întro bancă şi a stat ca un şcolar adevărat. L-a plecare ea ia dat o carte cu multe ilustraţi.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

53. Transcrieţi corect următoarele propoziţii ţinând cont de regulile de ortografie şi punctuaţie:

a) Aşa, aşa,  grăbiţivă, să nu vi se ântîmple ceva... D-zeu să vajute!
b) Depărtările î-mi dezvăluie oraşul înegrit de fumuri.

a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________

54. Corectaţi dialogul:

- Ce a-i, nene Iorgule? Parcă a-i fi supărat.
- E!...
- Ba nu, zău, ţi sa întâmplat ceva?
- Mi sa întâmplat o ticăloşie...Nici nu ştiu cum săţi spu-i...

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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55. Subliniaţi părţile de vorbire neflexibile din text:

Ploaia de toamnă cade repede pe acoperiş, când din văzduh se aude bum! bum! şi brâul 
cerului se desface.

56. Scrieţi pe linii ce fel de adverbe sunt, după înţeles, adverbele de mai jos:

a) acolo, aici, aproape, împrejur, jos, sus _______________________________
b) devreme, ieri, odată, acum, astăzi, alaltăieri __________________________
c) degrabă, repede, abia, anevoie, aşa, bine _____________________________

57. Analizaţi cuvintele subliniate din propoziţii şi încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

A. Scormon văzu cum o lacrimă i se strecură în jos pe obrazul ei şi începu să scheaune, 
văzând că acum nu e bine. 

a) cuvintele subliniate sunt părţi de vorbire flexibile;
b) cuvintele subliniate sunt părţi de vorbire neflexibile;
c) cuvintele subliniate sunt părţi principale de propoziţie.

B. Soarele păşise de mult, acum, peste creştetul stâncii mele de adăpost, şi înălţimile 
din apus îşi prelungeau repede chipurile lor de umbră deasupra văilor.

a) cuvintele subliniate sunt părţi de vorbire neflexibile;
b) cuvintele subliniate sunt părţi secundare de propoziţie;
c) cuvintele subliniate sunt părţi de vorbire flexibile.

58. Scrieţi pe linie cărei categorii morfologice aparţin cuvintele:

în ___________________
să ___________________
iau ___________________
nu ___________________

59. Precizaţi genul, numărul şi cazul substantivelor din enunţul:

Valurile apei se izbeau de mal cu zgomot, oferind peisajului muzica tipică de după furtună.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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60. Declinaţi adjectivul în urma substantivului şi înaintea acestuia din construcţia

prietenul bun

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

61. Precizaţi: partea de vorbire, genul, numărul şi cazul cuvintelor subliniate din fraza dată.

Alexandra are şorţ negru, lung de nu i se văd genunchii şi toate fetele se uită la ea.

Partea de vorbire Genul Numărul Cazul 
Alexandra

62. Puneţi forma corespunzătoare a pronumelui demonstrativ de depărtare:

_________ colegă are multe cărţi.
În _________ parcuri este multă lume.
_________ autobuz este albastru.
_________ munţi nu sunt înalţi.

63. Citiţi cu atenţie următoarele versuri:

„Căci te iubeam cu ochi păgâni
Şi plini de suferinţi,
Ce mi-i lăsară din bătrâni,
Părinţii din părinţi”.

Modul verbului subliniat este ___________________
iar timpul este _______________________________



28 29

64. Încercuiţi modul nepredicativ:

a) indicativ
b) infinitiv
c) conjunctiv
d) imperativ
e) condiţional-optativ

65. Citiţi cu atenţie următoarea frază:

„……am aflat, în împrejurări pe care n-am locul să le povestesc aici, că Tănase 
Vasilescu Lumânăraru, om de douăzeci de ori milionar în aur, nu ştia carte, nu ştia decât să 
semneze….”

Modul şi timpul verbului subliniat este:

a) Modul indicativ, timpul prezent;
b) Modul conjunctiv, timpul trecut;
c) Modul conjunctiv, timpul prezent

66. Determinaţi timpul pentru următoarele verbe:

pleacă ________________________
citii __________________________
voi fi terminat __________________
absorbea ______________________

67. Scrieţi pe liniile corespunzătoare ce părţi de propoziţie sunt cuvintele din propoziţia de mai jos, 
scrisă vertical:

Ioana _______________________
aleargă ______________________
prin parcurile _________________
verzi ________________________
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68. Prin ce este exprimat subiectul în propoziţiile următoare:

1. Tu mă ştii. Eu râd într-una.
2. Ai mei pierduţi sunt, paşă, toţi!
3. Trei mă ţin, trei mă poartă, cinci mă duc să mă adapă.
4. E uşor a scrie versuri
    Când nimic nu ai a spune.
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________

69. Cu ajutorul liniilor faceţi legătura dintre cuvintele din propoziţia scrisă vertical şi părţile de 
propoziţie corespunzătoare: 

Sus, atribut

complement

subiect

predicat

pe cer,
stelele
mici
sclipesc
minunat

70. Găsiţi subiectele în propoziţiile următoare:

a) Al treilea a întârziat.
b) Au venit ai noştri din concediu.

71. Precizaţi raportul dintre propoziţiile coordonate din următoarele fraze:

a) Lucrează mult şi câştigă bine.
b) E lung pământul, dar e lat.

72. Sunt date patru propoziţii coordonate.

Scrieţi pe linie felul lor. 

1) E măgar… şi n-are manieră.
2) E pe cale să ajungă, dar nu poate.
3) Se-ntreba adesea ori drumul e lung, ori maşina e stricată.
4) Este bolnav, şi deci trebuie să stea în casă.

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
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73. Delimitaţi propoziţiile din frazele următoare:

1. Am întrebat-o pe Aurora dacă nu vrea să revadă în vacanţa mare locurile copilăriei sale.
2. Când l-am întâlnit pe Sorin l-am întrebat pe unde va călători în vacanţă.

74. Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect referitor la raportul dintre propoziţiile din 
următoarele fraze:

1. Nu te-oi mai blestema, ci cu lacrimi te-oi ruga.
2. Maria învaţă bine, îşi face temele şi îi şi rămâne timp liber.
3. Dumnealui este Andrei, dar nu cel pe care îl aşteptăm.
4. Norii se adună, se învineţesc şi nu vom scăpa de ploaie.

a) propoziţiile sunt în raport de complementizare;
b) raportul este de coordonare;
c) raportul este de subordonare. 

75. Stabiliţi raportul dintre propoziţiile subliniate din fraza:

Ştiam şi înţelegeam ce e de făcut.

_____________________________

76. Determinaţi felul propoziţiilor subordonate.

1. Am lucrat 1/ ce mi-ai spus. 2/
2. Îi voi transmite 1/ cui va veni mai repede. 2/
3. Ce ai cerut 1/ asta am adus. 2/
4. La ce mi-ai arătat 1/ la asta mă pricep. 2/

77. Indicaţi felul propoziţiilor subordonate din frazele următoare:

1. Acolo mă aşez, unde spui tu.
2. Atunci scriu, când spui.
3. Aşa scriu, cum spui.

78. Legaţi prin linii propoziţiile cu raportul corespunzător din dreapta:

a) Se anunţă că va fi timp frumos. Raport de subordonare

 Raport de coordonare
b) Ana s-a oprit în faţa casei unde-şi petrecea vacanţele.
c) Am învăţat şi acum ştiu.
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79. Analizaţi sintactic propoziţia de mai jos şi scrieţi prin ce părţi de vorbire sunt exprimate părţile 
de propoziţie:

Georgeta _________________________________________________
expune __________________________________________________
la o masă ________________________________________________
rotundă _________________________________________________

80. Analizaţi sintactic propoziţia scrisă vertical şi scrieţi prin ce părţi de vorbire sunt exprimate 
părţile de propoziţie:

Elevii __________________________________________________
au plecat _______________________________________________
în excursie ______________________________________________

81. Precizaţi funcţiile sintactice ale substantivului erou din următoarele propoziţii:

a) Eroul acela va fi nemuritor. ___________________________________
b) Am cunoscut un erou al zilelor noastre. _________________________
c) Ne gândim cu recunoştinţă la eroul necunoscut. ___________________

82. Precizaţi prin ce parte de vorbire este exprimat complementul circumstanţial de timp din 
următoarea propoziţie:

În vara aceasta voi merge la mare.

a) pronume personal
b) substantiv
c) verb

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect. 
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Lexicul

83. Subliniaţi paronimul corect:

critic literar / literal
persoană inervantă / enervantă
cărţi distributive / distribuite în şcoli

84. Găsiţi sinonimele pentru următoarele cuvinte:

 rapid -     aramă –

     lent -

 test -     timp -

85. Subliniaţi antonimele în versurile:

Ziua scade, noaptea creşte;
Iarna-i ici, vara-i departe.

86. Găsiţi cuvinte cu sens opus pentru:

mic – __________________
aproape – __________________
aprins – __________________
lumină – __________________

87. Transformaţi verbele date în locuţiuni verbale corespunzătoare:

a se plimba - ______________________
a observa - ________________________
a batjocori - _______________________

88. Găsiţi comparaţiile uzuale pentru următoarele adjective calificative:
- alb ca _________________________
- galben ca _________________________
- limpede ca _________________________
- dulce ca _________________________
- amar ca _________________________
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89. Subliniaţi sufixele şi prefixele 

postbelic
antebelic
inutil
învăţător

90. Care este semnificaţia expresiei:  „el este un zgârie-brânză”?

a) persoană căreia nu-i place brânza;
b) furculiţă specială cu care se fac ornamente pe brânză;
c) om avar, zgârcit;
d) om bun.

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

91. Legaţi sinonimele:

1. timp a) zăpadă
2. milos b) sfadă
3. încântător c) vreme
4. ceartă d) caritabil
5. nea e) admirabil

92. Găsiţi cuvinte cu sens asemănător pentru:

prieten - ..…..…………..
tristeţe - ..…..…………..
văzduh - ..…..…………..
a nădăjdui - ..…..…………..

93. Încercuiţi literele din faţa perechilor de cuvinte care sunt sinonime:

a) alb-negru
b) lent-rapid
c) copac-arbore
d) fată-băiat
e) casă-locuinţă
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94. Daţi sinonimele următoarelor cuvinte:

vreme ___________________
a cugeta ___________________
nădejde ___________________
a discuta ___________________
poză ___________________

95. Scrieţi pe linie  prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele:

gură-cască ___________________
şcolărime ___________________
binele ___________________
untdelemn ___________________

96. Arătaţi prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele:

a) Floarea-soarelui
b) Neom
c) Bucătar
d) Frumosul

97. Formaţi cuvinte noi cu ajutorul prefixelor in-, stră-, sub-, răz-, anti-, şi cuvintele: 

bunic _____________________________
gândire ____________________________
cameră ____________________________
suportabil __________________________
strat _______________________________

98. Scrieţi diminutivele cuvintelor date:

1. inimă ________________________
2. lapte ________________________
3. om ________________________
4. cheie ________________________
5. copil ________________________

99. Cartea care se ocupă de regulile de scriere şi pronunţare corectă în limba română se numeşte:

a) Îndreptar ortografic şi de punctuaţie
b) Îndreptar de punctuaţie şi ortoepic
c) Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie
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100. Cu ajutorul liniilor faceţi legătura dintre informaţiile pe care le căutaţi şi mijloacele de găsire a 
informaţiilor:

INFORMAŢIILE: MIJLOACELE DE GĂSIRE 

A INFORMAŢIILOR

Cuvintele necunoscute enciclopedii
Normele, regulile, îndrumările dintr-un anumit domeniu dicţionare
Cunoştinţe multilaterale din diferite domenii îndreptare

101. Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

Pentru lărgirea cunoştinţelor, pentru scrierea corectă a unui text, precum şi pentru 
găsirea semnificaţiei adecvate a unui cuvânt ne folosim de: 

a) manuale vechi;
b) diferite dicţionare, îndreptare şi enciclopedii;
c) informaţiile de la televizor.
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Limba română literară

102. Subliniaţi varianta corectă din următoarele propoziţii:

a) În vacanţă m-au vizitat / ma vizitat o mulţime de prieteni. 
b) O parte dintre aceştia / acestea vor deveni specialişti.
c) Fratele, mama şi sora mea au fost chemaţi / a fost chemate la serbare.
d) În ce privesc examenele, nu-mi face / nu-mi fac prea multe griji.

103. Subliniaţi cuvintele care conţin sunete redate prin litera „x” pronunţată „cs”:

box existenţă explicaţie
exact fix exemplu
expoziţie lux taxi

104. Scrieţi forma corectă a cuvintelor din paranteze:

Autostrada are şase (bandă) .......................... de circulaţie.
Din camera alăturată, se auzeau (râs) .................... zgomotoase.
Mama a pus (cristal) .......................... în bufet.
Prin (colţ) .................... camerei erau aşezate fotolii vechi.

105. Acordul predicatului cu subiectul este greşit în următoarele enunţuri. Scrieţi forma corectă:

1. Noi aţi fi mers dacă a fi ştiut. ______________________________
2. Ion şi Maria vom merge la mare. ___________________________
3. Elevii plec în excursie. ___________________________________

106. În versurile populare:

„La mândra-i cale departe
Nu pot merge făr’ de carte”, 

cuvântul „carte” este sinonimul cuvântului literar:

A) scrisoare B)  volum C) cal D) manual

Încercuiţi răspunsul corect.
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107. Corectaţi greşelile din următoarele propoziţii:

Nu e suficient ca să vrei, trebuie ca să poţi. 

_______________________________________________________

S-a întâmplat că  trebuiam să plecăm.

_______________________________________________________

108. Transcrieţi propoziţiile în limba literară:

Io mis cel mai bun la matematică.  ______________________________
O fost fain la munte. _________________________________________

109. Notaţi forma literară a următoarelor verbe:

- imitează ______________________
- scoţ ______________________
- văz ______________________
- v-auz ______________________
- mă prinz ______________________

110. Citiţi textul de mai jos şi încercaţi să deduceţi dacă este un text literar sau dialectal:

„Mulce-am văz’t, pă bani, viedz bine.
Cum nu vege ori şî şine.
D’apăi l-am văzut anume
P-ăl măi tare om dîn lume”,
Care să juca cu leii
Si-i băcea dă-i lua tăţi zmeii!
Cui l-o doborî-n tărînă
Işia că-i plăceşce-n mînă
O hîrcie d-a d-o sută
Fără dă nişi o dispută.

    (Al măi tare om dân lume, Victor Vlad Delamarina)

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

a) este text scris în grai bănăţean;
b) este un text scris în limba română literară.



38 39

111. Majoritatea cuvintelor din  vocabularul limbii române sunt de origine :

a) latină
b) slavă
c) germană
d) turcă

112. Din ce este format vocabularul limbii române:

a) ___________________________________
b) ___________________________________

113. Enumeraţi subdialectele limbii române:

a) _________________________________
b) _________________________________
c) _________________________________
d) _________________________________
e) _________________________________

114. Cel mai vechi text scris în limba română este ________________________ şi datează din anul 
______________________.

115. Legaţi cuvintele din coloana stângă, aparţinând graiurilor bănăţene, cu varianta lor literară din 
coloana dreaptă:

1. pită a) porumb
2. socac b) soldat
3. cătană c) croitor
4. şnaider d) pâine 
5. cucuruz e) stradă
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116. Citiţi versurile următoare luate din poezia „Ăl mai tare om din lume” de Victor Vlad 
Delamarina:

(...)” Trâmbiţ, dobe, larmă, chiot,
Fluier, strâgăt, râs şî ropot...
Şie să fie? Şie să fie?
Iacă-n târg „minajărie”!
O „comegie” d-a cu fiară
Şî-mprejur lumie şî ţară.”(...)

Poezia urmăreşte particularităţile cele mai însemnate ale subdialectului bănăţean. Acest 
subdialect nu este corect din punct de vedere fonetic, gramatical şi lexical.

Cum se numeşte aspectul cel mai îngrijit al limbii comune tuturor românilor?

______________________________________________________________

117. Încercuiţi litera din faţa cuvintelor scrise în limba română literară:

a) cartofi, porumb, fasole;
b) păsulă, crumpi, cucuruz.
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Literatura

118. Lângă numele scriitorului scrieţi titlul operei literare care-i aparţine : Proştii, Bunica Safta, 
Cireşarii, Iarna, Vrăjitorul din Oz, Gândăcelul

a) Liviu Rebreanu ____________________________________________
b) Emil Gârleanu _____________________________________________
c) Constantin Chiriţă __________________________________________
d) Vasile Alecsandri ___________________________________________
e) Ion Agârbiceanu ____________________________________________
f) Frank Baum _______________________________________________

119. Lângă titlul operei literare date, scrieţi care este autorului ei: Ion Creangă, Petre Ispirescu, Vasile 
Alecsandri, Jovan Sterija Popović:

Judecata vulpei _______________________________________________
Ion Roată şi Cuza Vodă _________________________________________
Tigva fandosită _______________________________________________
Iarna _______________________________________________________

120. Scrieţi pe linii  cine este autorul operei respective:
a) Scormon ____________________________________________________
b) Domnul Vucea _______________________________________________
c) Piatra Corbului _______________________________________________
d) Ploaie la Nada Florilor _________________________________________

121. În dreptul fiecărui scriitor scrieţi opera literară care îi aparţine:

O scrisoare pierdută, Limba noastră, Baltagul, Crăiasa din poveşti

a) Mihai Eminescu _______________________________________________
b) I.L.Caragiale __________________________________________________
c) Alexandru Mateevici ____________________________________________
d) Mihail Sadoveanu ______________________________________________

122. Încercuiţi răspunsul exact:

Comedia este specie a genului dramatic cu conflict comic, ce satirizează viciile omeneşti 
şi sociale având deznodământ vesel şi caracter moralizator.

DA NU
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123. Încercuiţi răspunsul corect.

Comedia este:

 1. Specie a genului dramatic în care sunt înfăţişate personaje, moravuri sociale care stârnesc 
râsul, având final comic.
 2. Creaţie epică de mare întindere, complexitate, problematică şi acţiune amplă cu conflicte, 
frământări sufleteşti şi o varietate de tipuri umane.

124.  Genurile din care fac parte operele literare sunt:

a) liric;
b) masculin;
c) epic;
d) feminin;
e) neutru;
f) dramatic

Încercuiţi răspunsurile corecte.

125.  Strofa formată din patru versuri se numeşte:

a) monostih;
b) terţină;
c) catren;
d) octet.

Încercuiţi răspunsul exact.

126.   Se dau versurile:

„A trecut întâi o boare
Pe deasupra viilor
Şi-a furat de prin ponoare
Puful păpădiilor”.

a) Cum se numesc rândurile dintr-o poezie?____________________
b) Cum se numeşte o astfel de strofă formată din patru versuri? ____________________
c) Numeşte tipul de rimă din această strofă ____________________
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127. Identificaţi rima din următoarele strofe: 

a) „Mândru ciobănaş,
  Din fluier doinaş, 
  Pe Argeş în sus
  Cu turma te-ai dus.” __________________________________________

    (Literatura populară)

b) „Peste vârfuri trece lună 
  Codru-şi bate frunza lin,
  Dintre ramuri de arin 
  Melancolic codrul sună.” ____________________________________

    (Mihai Eminescu) 

128. Se dă fragmentul:

„În arşiţa neclintită a după-amiezii, sporea zăpuşeala. Din miazăzi creşteau nouri, 
dezvoltându-se spre înălţimea cerului. Un vântişor iute fâlfâi pămătufurile trestiilor... Soarele 
se stinse, balta se întunecă şi se zimţui de creţuri fine... Se auzi în depărtare sunând ploaia, sau 
vântul, sau un şuvoi de apă...”

     (Ploaie la Nada Florilor, M. Sadoveanu)

Alegeţi răspunsul corect:

Modul de expunere predominant este:
a) naraţiunea;
b) dialogul;
c) descrierea.

129. Comparaţi cele două fragmente date, extrase din nuvela Proştii de Liviu Rebreanu:

I  „Cerul se mai răzbunase. Pete vinete-şterse, presărate cu stele, se deschideau 
prin volbura neagră de nori. Şi întunericul începu a se limpezi.  De jur împrejur linii spălăcite, 
nehotărâte tremurau în beznă. Coamele dealurilor din faţă, ca un tăiuş de fierestrău uriaş 
şi hodorogit, se desenau din ce în ce mai lămurit pe pânzişul cenuşiu al văzduhului, iar 
deasupra lor coroanele plopilor bătrâni de pe ţărmul Someşului se ridicau negre ca nişte mâni 
ameninţătoare. Gâgâitul trudit al apei rătăcea prin aer ca tânguirile neînţelese ale unor oameni 
prăpădiţi de nevoi.”

II „ - Îl aşteptăm şi văd că nu mai vine...
  - Vă duceţi departe?
  - Ba nu... Până la Salva...
  - Aha! – tresări flăcăul – de-acum îndată soseşte.”
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Observăm că sunt folosite două moduri de expunere diferite, şi anume:

a) naraţiunea, dialogul;
b) descrierea, naraţiunea;
c) descrierea, dialogul.

   Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

130. Se dă textul:

„Dulce şi liniştitoare, noaptea se statorniceşte. Umbre încărcate de somn, sfioase, moi 
şi încete, lunecă deasupra pământului ca o apă. Sfioase, moi şi încete, se desfăşoară, cresc, 
ca aburii purtaţi de vânt deasupra unei prăpăstii, se strecoară printre arbori, se târăsc spre 
înălţimi. Luminile biruite, decolorate, palide, albe, ofilesc, descresc şi dispar. Un ritm ascuns 
prezidă şi rânduieşte năvala aceasta mută a tonalităţilor încărcate de vis ce se aşază. Un farmec 
mistic trece prin aer...”

Textul dat reprezintă un tablou din natură. 
Modul de expunere folosit pentru redarea unui tablou din natură se numeşte

_________________________________.

131. Citiţi fragmentul din cunoscuta comedie „Tigva fandosită” scrisă de celebrul comediograf sârb 
Jovan Sterija Popović:

„ Ancea: Măistoriţă, nu vă e bine?

Fema: Fir-ai a dracului de muiere!   Ce fel de măistoriţă îţi sunt eu, nenorocit-o; fac cumva 
opinci la mârlani?

Ancea: ( Se uită mirată la ea. )

Fema: Am să-mi pun casa la punct altfel decât până acum, gata cu atâta păorism.” 

Modul de expunere în care personajele comunică între ele prin replici se numeşte 

  _______________________.

132. Avea un glas dulce, melancolic .....”

Cuvintele subliniate au valoare artistică de :

a) hiperbolă
b) epitet
c) comparaţie
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133. Se dă textul:

    „Peste vârfuri trece lună,
   Codru-şi bate frunza lin,
   Dintre ramuri de arin
   Melancolic cornul sună.”

     (M.Eminescu, Peste vârfuri)

A. Notaţi două elemente ale cadrului natural: ________________________________
B. Precizaţi figura de stil: „codru-şi bate frunza lin”: ___________________________

134. Citiţi atent următoarele versuri:

„Prin vulturi vântul viu, vuia
Vrun prinţ mai tânăr când trecea.” 

    (G.Coşbuc, Nunta Zamfirei)

Subliniaţi epitetele din versurile citate:

135. Scrieţi ce figuri de stil sunt cuvintele marcate:

„ Marţea următoare însă, când s-a dus din nou să ceară,
Scaaarţi! făcu  din nou stejarul.
– Cum?... nici astăzi?... marţi vrei, iară?
A, copacule nemernic!... ia stai să te-nvăţ eu minte!”
     (Isprăvile lui Păcală, Petru Dulfu)

Scaaarţi! ________________
Nemernic _______________

136. Citiţi cu atenţie următorul fragment:

„Aşa, fără frunze, seamănă cu un om. Stă în livadă ascultând parcă o voce lăuntrică.
– Ciudat stejar! – îi spusei mamei, care aduna de zor crengi uscate pentru foc. 
Şi eu adunam, însă m-am îndreptat de spate să-l privesc.”

Unde se petrece acţiunea din fragment:
a) în livadă;
b) în pădure;
c) în casă.

Încercuiţi răspunsul corect.
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137. Se dă textul:

„Iosif mângâie asinul, ajută apoi Mariei să se ridice, dar când Maria se întoarse să ia 
scufiţa, rămase locului uimită: tulpina spinului se prefăcuse în luger verde şi-n locul scufiţei 
strălucea o floare albă ca zăpada, deschisă ca un potir de cristal.

Şi pruncul iar zâmbi; Maria lăsă pe Iosif să potrivească înainte căpăstrul asinului şi nu-i 
spuse nimic despre floare, de teamă să n-o rupă.

Maria îşi desfăcu părul, care parcă luase ceva din mireasma neasemănată a floarei, şi feri 
capul lui Iisus în umbra lui.

Şi de-atunci până astăzi, crinul culege în floarea lui cele dintâi lacrimi de rouă ale 
dimineţii.”

     (E. Gârleanu, Floarea lacrimilor)

Scrieţi pe linie personajele care apar în acest text:

__________________________________________________________

138. Citiţi cu atenţie textul şi completaţi enunţurile:

„Corbac zace la-nchisoare
De trei ani lipsiţi de soare,
În oraş la Ţarigrad,
În beci la sultan Murad.
El oftează şi jeleşte
Şi prin gratii tot priveşte
Când la nori purtaţi de vânt 
Care plouă pe pământ,
Când la cârduri de cocoare
Ce mereu zbor cătră soare.“

A. Personajul Corbac zace la închisoare de _______ ani, în oraşul _____________.
B. Prin gratii priveşte când la______________, când la __________________.

139. Citiţi atent fragmentul:

„Bunica Safta era văduvă de zece ani şi împlinea în vara asta, la Sfânta–Mărie–Mare, 
şaptezeci şi cinci. Toată viaţa ei era o femeie înaltă, uscăţivă, iute în mişcări, neodihnită la lucru, 
pornită spre mânie repede, învolburată, dar îi trecea degrabă, se liniştea şi izbucnea în râs.”

(Bunica Safta, I.Agârbiceanu )

Recunoaşteţi trăsăturile fizice ale personajului din fragment:

a) văduvă, înaltă, uscăţivă
b) văduvă, scundă, uscăţivă
c) văduvă, scundă, gârbovită

Încercuiţi răspunsul corect.
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140. Sub nr. 1 transcrie cele două propoziţii din care reiese portretul fizic al Domnului, iar sub nr. 2 
transcrie propoziţia care determină portretul moral al Domnului Petran:

– Să mergem în clasa a treia. Directorul mi-a dat bilet să te înscriu.
Când intrai în clasă văzui o vergea lungă, galbenă şi lucioasă, rezemată de masa profesorului, 
a Domnului.
Domnul –  un om nalt, slab, cu barba rară şi înspicată.
Domnul era încruntat şi galben.
Domnul striga pe băieţi c-un glas ascuţit.
Băieţii stau ca sfinţii în bănci. Vro trei, cu urechile roşii şi aprinse ca focul, în genunchi, lângă 
o tablă neagră; lăcrimile le picurau în cărţile deschise şi aduse la vârful nasului.

(Domnul Vucea, Barbu Ştefănescu-Delavrancea) 

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2 ____________________________________________________________________

141. Citeşte atent fragmentul:

„O văz, ca prin vis.

O văz limpede, aşa cum era. Naltă, uscăţivă, cu părul alb şi creţ, cu ochii căprui, cu gura 
strânsă şi cu buza de sus crestată în dinţii de pieptene, de la nas în jos.”

     (Bunica, B. Șt. Delavrancea)

Recunoaşte trăsăturile fizice ale personajului din fragment:

a) naltă, uscăţivă, cu ochii verzui
b) naltă, văduvă, uscăţivă
c) naltă, uscăţivă cu ochii căprui

142. Subiectul operei literare are mai multe momente, care sunt acestea ?

1.________________________
2.________________________
3.________________________
4.________________________
5.________________________
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143. Prin subiectul unei opere literare epice subînţelegem:

a) tema operei;
b) desfăşurarea acţiunii;
c) succesiunea faptelor, a evenimentelor la care participă personaje literare;
d) ideea principală a operei.

Încercuiţi răspunsul corect.

144. Se dă textul:

„ – Dragii mei băieţi, vă mulţămesc din suflet pentru cinstea pe care mi-o faceţi. Dar mă 
întreb: Oi fi eu vrednic de un asemenea Cotnar?

Iar tânărul celuilalt pahar nebăut i-a răspuns, ridicându-l:

– Doi români sunt numai vrednici să bea Cotnarul. Unul e Ştefan cel Mare. Celălalt e 
Mihai Eminescu. Să ne trăiască.“

      ( I. Teodoreanu, Într-o noapte de toamnă)

În fragment se remarcă următorul moment al subiectului:

a) punctul culminant
b) deznodământul
c) intriga
d) desfăşurarea acţiunii.

Încercuiţi răspunsul corect.
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NIVELUL MEDIU
Abilităţi de citire şi înţelegerea textului citit

145. Alegeţi textul nonliterar:

A) reclama B) basmul C) poezia

146. Se dă anunţul:

Răspundeţi la următoarele întrebări:

a) Anunţul este un text foarte scurt prin care se comunică ştiri şi este un text literar.

DA NU

Încercuiţi răspunsul corect.

b) Cărui stil funcţional aparţine anunţul?
______________________________________

147. Citiţi cele două texte şi scrieţi pe liniile date 1 dacă este text literar şi 2 dacă este text 
nonliterar:

A.
Pasta de dinţi răcoritoare de ratanhia  curăţă dinţii delicat dar temeinic, datorită unei pudre 
abrazive naturale din carbonat de calciu (calcar). Prin întrebuinţarea regulată a acestei paste 
de dinţi Weleda, placa dentară este îndepărtată complet, preîntâmpinând apariţia cariilor. 
Rădăcina de ratanhia, plantă din flora spontană a Anzilor peruani, este bogată în tananţi: 
extractele rădăcinii de ratanhia tonifică ţesuturile, prevenind sângerările gingivale. Uleiurile 
eterice naturale de mentă şi izmă creaţă conferă o senzaţie deosebită de prospeţime şi o 
respiraţie proaspătă de durată.
Compoziţie (declaraţie completă): apă, carbonat de calciu, glicerină, argilă, alcool, extracte 
de rădăcină de ratanha şi smirnă, xantan, ulei de mentă, ulei de izmă creaţă, ulei de fenicul, 
Ammonium Glycyrrhizate. Nu conţine SLS, fluor, triclosan. Produs natural.
Mod de utilizare: periaţi dinţii şi gingiile de două sau mai multe ori pe zi. Clătiţi bine. 
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B. „Las’ ochii, mamă, las’ să plângă!
Tu-n leagăn tot cu mâna stângă
Mi-ai dat să sug de-aceea sunt
Natângă!
Dar n-am pus doară jurământ, 
Să merg neplânsă în mormânt!“

A. ____________
B. ____________

148. Citiţi cu atenţie următorul text, apoi precizaţi stilul în care este scris:

Limba literară este o sintetizare a posibilităţilor de exprimare a limbii întregului popor, destinată 
în special exprimării în scris, ca mijloc de comunicare a celor mai de seamă manifestări 
culturale, caracterizată prin existenţa unui sistem de norme care îi conferă o anumită stabilitate 
şi unitate.

a) stil ştiinţific
b) stil publicistic
c) stil administrativ

Încercuiţi răspunsul corect.

149. Citiţi textul cu atenţie:

„Lucrul mecanic nu trebuie confundat cu efortul. Dacă ţinem în mână un corp greu, 
depunem un efort. În schimb, când încercăm să-l punem pe un raft, efectuăm lucru mecanic – 
punctul de aplicaţie al greutăţii se deplasează. Dacă împingem un obiect greu, dar nu-l putem 
mişca din loc, nu efectuăm lucru mecanic ci depunem un efort.” 

     (Manual de fizică)

Precizaţi stilul în care este scris textul:

a) stil beletristic
b) stil ştiinţific
c) stil administrativ

150. Determinaţi stilurile în care sunt scrise textele:
A.

„Deputaţii în Adunarea Voivodinei au acceptat în cadrul acestei şedinţe Decizia privind 
Adunarea Voivodinei, care se referă la adoptarea Bugetului special al Adunării Provinciei 
Autonome Voivodina. Deputaţii în Adunarea Voivodinei au ales, din rândul lor, 30 de membri 
ai Consiliului Comunităţilor Naţionale, organ al Adunării Voivodinei, care a fost prevăzut prin 
Statut şi prin Decizia Adunării Voivodinei.”

Stilul funcţional este cel _________________.
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B. 
— „Ia, poftim de încalecă pe Balan, jupâneasă! zise părintele, de tot posomorât, să facem 

pocinog sfântului Nicolai cel din cui. Şi cu toată stăruinţa lui Moş Fotea şi a lui bădiţa Vasile, 
Smărăndiţa a mâncat papara, şi pe urmă şedea cu mâinile la ochi şi plângea ca o mireasă, de 
sărea cămăşa de pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas înlemniţi. Iar părintele, ba azi, ba 
mâine, aducând pitaci şi colaci din biserică, a împărţit la fiecare, de ne-a îmblânzit...“

Stilul funcţional este cel _________________.

151. Citiţi cu atenţie textele date şi determinaţi ce este comun în ele.

Textul nr. 1
Ursul este animalul care mănâncă miere. Se ştie că ursul nu mănâncă numai miere, el „mănâncă 
totul”, este şi ierbivor şi carnivor. Şi totuşi, ursul este în toate limbile slave numit după miere 
(medved – urs, med – miere) deoarece dintre toate alimentele cel mai mult îi place mierea. Iar 
în patria străveche a slavilor, în pădurile de după Carpaţi, era multă miere. 
Nu este numai ursul – urs. Şi omului îi zic urs uneori – dacă este corpulent, sau dacă este dur, 
stângaci, neîndemânatic, grosolan. 

Textul nr. 2
1. Ursul face parte din specia de mamifere Ursidae, animal sălbatic mare, cu trup îndesat, 
neîndemânatic, cu blană deasă, cu părul scurt şi creţ, cu ochi mici, cu urechi mici, cu coada 
scurtă şi ghiare puternice la  picioare, diferitele specii de urşi trăind cel mai mult în pădurile 
Europei, Asiei şi Americii (în regiunile noastre ursul brun Ursus Arctos). 2. figurativ: om 
stângaci, necioplit, respectiv bădăran, limitat, prost. 

Din ambele texte se poate afla:

a) cum a obţinut numele ursul în limbile slave
b) pe ce continente trăiesc urşii astăzi
c) căror feluri de oameni le spunem că sunt „precum un urs”
d) care este mâncarea preferată a urşilor

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

152. Notaţi cu litera O textul care consideraţi că exprimă o opinie (părere) şi cu litera F textul care 
se referă la anumite fapte reale.

___ Majoritatea vieţuitoarelor au nevoie de oxigen, un gaz, pentru a supravieţui. Noi îl 
respirăm din aer.

___ „Mama şi tata sunt pietrele mele de temelie. Ei mă menţin cu picioarele pe pământ. 
Şi oricând am nevoie  de ei, sunt lângă mine.” ( Beyonce )

___ Mihai Eminescu, „luceafărul” poeziei româneşti, s-a născut pe 15 ianuarie 1850, la 
Botoşani. 
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153. Citiţi cu atenţie cele două texte şi găsiţi ce au comun, apoi încercuiţi litera din faţa răspunsului 
corect:

A. 
„Pe-un picior de plaiu,
Pe-o gură de raiu,
Iată vin în cale,
Se cobor la vale
Trei turme de miei
Cu trei ciobănei
Unu-i Moldovean
Unu-i Ungurean
Şi unu-i Vrâncean.“

  (Mioriţa) 

B.
„Amu cică era odată într-o ţară un crai, care avea trei feciori. Şi craiul acela mai avea un 

frate mai mare, care era împărat într-o altă ţară, mai depărtată. Şi împăratul, fratele craiului, 
se numea Verde-împărat; şi împăratul Verde nu avea feciori, ci numai fete. Mulţi ani trecură la 
mijloc de când aceşti fraţi nu mai avură prilej a se întâlni amândoi. 

      (Povestea lui Harap Alb, Ion Creangă)

a) în ambele texte este vorba despre feciori de împăraţi;
b) în ambele texte se aminteşte numărul trei;
c) în ambele texte se vorbeşte despre turmele de oi.

154. Citiţi cu atenţie următorul text şi determinaţi atitudinea autorului textului.

VIOLENŢA ÎN ŞCOLI

Recent au fost organizate în 40 de şcoli cercetări referitoare la violenţa în rândurile elevilor. S-a 
constatat că în relaţia victimă-agresor nu participă 58% din elevi. Cu alte cuvinte, doar 58% 
nu sunt nici victime, nici agresori. Înseamnă că ceva mai puţin de jumătate din numărul total 
al elevilor, mai exact 42%, apar în „cercul violenţei”, fie ca victime, fie ca agresori. În rolul de 
victime ale violenţelor numărul elevilor este foarte mare, chiar 37%. 
Unele victime în acelaşi timp sunt şi agresori. În grupul anchetat sunt 8% de astfel de elevi. În 
acel grup, cele mai frecvente forme de comportament violent sunt jignirea şi luarea în derâdere. 
Aşadar, aceşti elevi atacă cu ajutorul cuvintelor, nesimţind că şi cuvintele pot provoca tot atât 
de mare durere ca loviturile, ba poate şi mai mare. Deseori persoanele în vârstă consideră 
că acest comportament violent al elevilor din acest grup este o ştrengărie, vioiciune sau ceva 
asemănător, diminuând astfel seriozitatea actului de violenţă pe care sunt în stare să-l facă 
aceşti copii. 
Care este atitudinea autorului acestui text faţă de comportamentul violent al celor tineri?
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Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

a) Este indiferent faţă de violenţa celor tineri.
b) Îl interesează date suplimentare.
c) Este îngrijorat.
d) Este furios din cauza violenţei celor tineri

155. Citiţi textul de mai jos şi încercuiţi răspunsurile corecte (două):

„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la Humuleşti, la 
stâlpul hornului unde lega mama o şfară cu motocei la capăt, de crăpau mâţele jucându-se cu ei, 
la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă ţineam când începusem a merge copăcel, la cuptorul 
pe care mă ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca, şi la alte jocuri şi jucării pline 
de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie! Şi, Doamne, frumos 
era pe atunci, căci şi părinţii, şi fraţii şi surorile îmi erau sănătoşi, şi casa ne era îndestulată, şi 
copiii şi copilele megieşilor erau de-a pururea în petrecere cu noi, şi toate îmi mergeau după 
plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea! Şi eu eram vesel ca vremea cea bună 
şi sturlubatic şi copilăros ca vântul în tulburarea sa.” 

      Amintiri din copilărie, Ion Creangă

a) autorul scrie la persoana întâi;
b) vorbeşte despre o copilărie tristă;
c) îşi aduce cu drag aminte de satul natal şi de farmecul copilăriei;
d) autorului, fiind copil, nu-i plăcea să se joace, era timid.

156. Citiţi cu atenţie următorul text şi determinaţi atitudinea autorului faţă de acest articol.

„Reducere la preţul biletului lunar pentru navetişti
Ghişeul pentru vânzarea biletului lunar lucrează în fiecare zi între orele 7 și 15.
La ghişeele Întreprinderii de Transport ATP a început vânzarea biletelor lunare pentru 

luna decembrie. Această întreprindere anunţă călătorii că începând cu luna decembrie toţi 
beneficiarii vor avea reducere de 40 la sută la biletul lunar, nu doar cei angajaţi în întreprinderile 
publice şi edilitar-publice.” 

    (Valentin Mic, Libertatea, 4 decembrie 2010)

Care este atitudinea autorului acestui text faţă de informaţiile furnizate?
Încercuiţi litera din faţa răspunsului exact.

a) ghişeul pentru vânzarea biletului lunar lucrează în fiecare zi;
b) la ghişee a început vânzarea biletelor lunare pentru luna decembrie;
c) vor avea reducere toţi beneficiarii, nu doar cei angajaţi în întreprinderile publice
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Exprimarea în scris

157. Propoziţia scrisă corect este:

a) alex s-a dus la vecinii săi.
b) Alex s-a dus la vecinii săi.
c) Alecs s-a dus la vecinii săi.
d) Alex sa dus la vecinii săi.
e) Alex s-a dus la vecini săi.

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

158. Transcrieţi corect enunţul:

Nu toţi copii au resolvat egzerciţile, findcă erau dificile.

_________________________________________________________

159. Încercuiţi varianta corectă:

a) Rocsana şi-a invitat toţi colegi.
b) Rocsana şi-a invitat toţi colegii.
c) Roxana şi-a invetat toţi colegii.
d) Roxana şi-a invitat toţi colegi.
e) Roxana şi-a invitat toţi colegii. 

160. Citiţi cu atenţie textul dat :

„ Afară, în faţa palatului, era o grădină mare cu copacii roşii şi albaştri; poalele străluceau 
ca aurul şi florile ca focul şi tulpinile şi frunzele se mişcau întruna. Pe jos era un nisip foarte fin 
şi albastru ca o flacără de pucioasă. Peste tot plutea un soi de lumină albastră, încât ai fi crezut 
că eşti sus în văzduh cu cerul deasupra şi dedesubt şi nu că eşti în fundul mării. Când apa era 
liniştită se putea zări soarele ca o floare mare, roşie din care se revărsa lumina.”

        (H. Andersen, Zâna mării)

A. Încercuiţi răspunsurile exacte pentru a arăta că acest fragment este o descriere    
 literară:

a) se prezintă imagini, culori (tablou);
b) se sugerează vizual atmosfera descrisă;
c) ca mod de expunere predomină dialogul.

B. Rescrieţi enunţul în care apar trei epitete 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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161. Urmăriţi cerinţele şi încercuiţi răspunsul corect:

Poezia este o idilă, dar cu elemente de pastel; sentimentele sunt legate de un colţ din 
natură, iar în partea finală este idilizată frumuseţea şi graţia iubitei care provine din lumea 
basmelor.

Este vorba de poezia:
a) Luceafărul
b) Crăiasa din poveşti
c) Sara pe deal

scrisă de poetul _______________________

162. Continuaţi titlul poeziei Crăiasa ..................................., de Mihai Eminescu:

a) din basme
b) din poveşti
c) din povestiri

163. Citiţi cu atenţie textul următor:

Perioada cuprinsă între 1880 şi 1887, anul când apar primele crize acute ale bolii de 
ochi, a fost considerată de către mulţi critici şi istorici de artă perioada de maturitate artistică 
a lui Grigorescu. Dintre lucrările datate sau asupra cărora există informaţii sigure în legătură 
cu data la care au fost terminate, aparţin acestei etape din creaţia grigoresciană titluri precum 
Profil de fată (1878), Evreul cu gâsca (1880), La mare (1881), Cap de fetiţă (1881), Bătrâna din 
Brolle (1885), Nud (1886), la care se adaugă multe alte opere importante – portrete, peisaje şi 
scene de la Vitré sau de pe malul mării, din Bretania, nuduri, peisaje inspirate din frumuseţile 
naţionale. 
[…] pictorul a fost mereu un explorator al lumii din jur, având dorinţa, dar şi darul de a vedea 
ceea ce se află “înăuntrul” lucrurilor, ceea ce stă închis într-un peisaj, în privirea “tăcută” a 
unei ţărăncuţe, în mersul molcolm al animalelor împovărate, în adierea unui crâng sau a unui 
luminiş de pădure.

  (Viaţa şi opera lui Grigorescu, Adevărul, Biblioteca de artă, Bucureşti, 2009)

___________
Vitré – localitate din Franţa
Bretania – regiune din Franţa

Precizaţi următoarele elemente care privesc textul de mai sus:

a) Menţionaţi titlul cărţii din care este selectat fragmentul.
b) Ce tablouri ale pictorului Nicolae Grigorescu sunt enumerate în text?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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164. Analizaţi această poezie încercuind litera din faţa răspunsurilor corecte:

La mijloc de codru des
Toate păsările ies,
Din huceag de aluniş
La voiosul luminiş,
Luminiş de lângă baltă,
Care-n trestia înaltă
Legănându-se din unde,
În adâncu-i se pătrunde
Şi de lună şi de soare
Şi de păsări călătoare,
Şi de lună şi de stele
Şi de zbor de rândurele
Şi de chipul dragei mele.

 (La mijloc de codru ..., Mihai Eminescu)

A. Genul literar B. Rima este C. Cuvintele subliniate în 
text, ca figuri de stil sunt:

a) epic;

b) liric;

c) dramatic.

a) împerecheată;

b) încrucişată;

c) îmbrăţişată.

a) personificări;

b) comparaţii;

c) epitete.

165. Analizaţi textul de mai jos şi apoi încercuiţi răspunsul corect:

Anticamera lui Oz. Sala tronului.
Se aude o sonerie din sala tronului.

PAZNICUL: Acesta-i semnalul. Trebuie să intraţi în sala tronului câte unul.
DOROTHEA: Mie mi-a frică să intru singură. Paznicul spunea că Oz e un vrăjitor mare 

şi cumplit.
SPERIE-CIORI: cu toate că nu am minte, cred că nu trebuie s-o lăsăm pe Dorothea să 

intre acolo, până când nu ne vom da seama ce fel de vrăjitor e Oz. Să stăm şi să ne gândim.
OMUL DE TINICHEA: Ce să ne mai gândim. Mă duc eu primul.
LEUL: Ţie nu ţi-e frică, aşa că e uşor să spui, „mă duc eu primul”. Eu, din păcate, sunt un 

laş, aşa că trebuie să mă duc eu întâi, ca lucrul ăsta să însemne ceva. (Se smiorcăie.) 
Adio! (Oz e un glob de foc. Leul se apropie.)

(Vrăjitorul din Oz)

a) Textul aparţine genului liric şi ca specie literară este schiţă;
b) Textul este o naraţiune şi este redat sub formă de vorbire indirectă;
c) Textul aparţine genului dramatic şi este scris sub formă de dialog. 
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Gramatica

166. Încercuind litera din faţa răspunsului corect, alegeţi seria cuvintelor corect despărţite în 
silabe:

a) cab-lu, jert-fă, e-xa-men
b) somp-tu-os, linc-şii, ca-blu
c) jert-fă, a-cru, fun-cţi-e
d) func-ţi-e, ac-ru, ex-a-men

167. Indicaţi pe ce silabă cade accentul în cuvintele următoare:

actor
prevedere
cameră
lapoviţă

168. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte:

cerere __________________     
apă ____________________
pământului ______________
atlet ____________________
a ratifica ________________

169. Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

În cuvintele vioară, gângăniile, duduie există:

a) diftong, diftong, triftong
b) hiat, diftong, triftong
c) diftong, diftong, diftong
d) triftong, hiat, triftong
e) diftong, hiat, diftong

170. Se dă textul:

„Scrie-ţi cărţile aşa, încât fiecare cititor să poată crede că le-ai scris pentru el”.
Identificaţi diftongii şi vocalele în hiat din text:

___________________________________________________________________
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171. Diftongul este un grup de sunete format din:

A) două semivocale rostite în aceeaşi silabă
B) o semivocală şi o vocală rostite în aceeaşi silabă
C) o semivocală şi o vocală rostite în acelaşi cuvânt 
D) două vocale rostite într-o singură silabă

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

172. Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

Cuvintele subliniate în enunţul 
“Grâul, auriu şi el, îmi va aminti de tine” sunt, în ordine:

a) adverb, pronume, prepoziţie
b) adverb, verb auxiliar, prepoziţie
c) conjuncţie, pronume, conjuncţie
d) alt răspuns

173. Precizaţi tipul de adjective, atunci când:

a) îşi modifică forma în vorbire ______________________________
b) nu îşi modifică forma în vorbire ___________________________

174. Citiţi cu atenţie următoarele propoziţii şi precizaţi valorile morfologice ale cuvântului greu.

Greul abia începe. ___________________________
Este greu exerciţiul pentru tine! ________________
Este greu să răzbeşti în viaţă! __________________

175. Se dă textul următor:

„Noroc că s-a lăsat noaptea şi întunericul parcă i-a mai închis acestui ţăran gura, dar a 
doua zi au pornit-o din nou cu un altul, un ins tăcut şi neprietenos, care n-avea nici un chef să 
se ocupe de grijile altora căci le avea pe-ale lui şi-i ajungeau.”

Cuvintele subliniate sunt:   

a) adverbe
b) verbe
c) pronume
d) interjecţii

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.
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176. În versurile de mai jos s-au strecurat câteva greşeli de ortografie şi de punctuaţie. Transcrieţi  
textul pe liniile corespunzătoare înlăturând greşelile comise:

O furnică mică mică
Dar înfiptă, vasă-zică,
Ieri, la prînz, mi sa urcat
Depe vişinul uscat
Pe picioare pentru căci
Mi lea luat drept nişte crăci.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

177. Alegeţi  enunţul scris corect:

a) Nu face asta!
b) Nu fii obraznic!
c) Să scri corect!
d) Fi bun şi ajută-mă!
e) Taceţi din gură!

178. Transcrieţi textul aplicând în mod corect regulile de ortografie şi de punctuaţie:

„Fi bun numai fi rău, c-ai s-o păţeşti. Creiază-ţi o idee despre propri tăi amici a căror 
fapte nu le agreăm.”

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

179. Citiţi cu atenţie propoziţiile de mai jos:

Altădată aici creşteau păduri.
Demult aici trăiau dacii.
Am rezolvat numai o problemă.

Cuvintele subliniate în aceste propoziţii sunt părţi de vorbire:
a) flexibile
b) neflexibile
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180. Identificaţi substantivele colective din următorul text:

1. Stolul de rândunele a zburat spre nord.
2. Mulţimea a pregătit un stup pentru noul roi de albine.
3. Cârdul de gâşte s-a îndreptat spre râu.

181. Se dă textul:

„Nu întrerupe niciodată vorba celui care se bucură şi nu lăsa să se reverse niciodată 
durerea celui întristat”.

Analizaţi morfologic substantivele şi pronumele din text.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

182. Determinaţi gradele de comparaţie ale adjectivelor din următoarele propoziţii:

Fata este mai harnică decât băiatul.
_______________________________________

Uşile sunt mai puţin curate decât ferestrele.
_______________________________________

Cristi este tot aşa de frumuşel ca mama.
_______________________________________

183. Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

Forma de perfect simplu, persoana I, singular a verbului „a vorbi” este:

a) vorbi
b) vorbişi
c) vorbea
d) vorbii
e) vorbisem

184. Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

Gradul de comparaţie pentru expresia „singur cuc” este:

a) pozitiv
b) comparativ de egalitate
c) comparativ de superioritate
d) superlativ relativ
e) superlativ absolut
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185. Puneţi verbul a citi la:

a) indicativ, perfect simplu, persoana I, singular _______________________
b) conjunctiv, prezent, persoana a II-a, plural _________________________
c) supin _________________________
d) gerunziu _______________________

186. Transcrieţi propoziţiile pe liniile corespunzătoare trecând verbele din paranteză la modul 
gerunziu:

1) (A veni) pe drum, mă gândeam la tine.
____________________________________________________

2) I-am văzut (a cânta) şi (a dansa).
____________________________________________________

3) Sabia (a ieşi) din teacă, căzu cu trăsnetul.
____________________________________________________

187. Completaţi propoziţiile de mai jos cu forme ale verbului a lua, după următoarea schemă:

a) indicativ, mai mult ca perfectul, diateza activă
b) conjunctiv, perfect, diateza activă
c) condiţional-optativ, perfect, diateza pasivă

a) ____________ cu mine şi cartea aceea.
b) ____________ şi caseta era şi mai bine.
c) ____________ de-ai lor de mai întârziam.

188. Puneţi verbele date la infinitiv la modul, timpul şi persoana cerute între paranteze:

a hotărî (indicativ, prezent, persoana a II-a singular) _____________________
a vedea (indicativ, viitor, persoana I plural) _____________________
a face (indicativ, perfect compus, persoana  a II-a plural) _____________________
a termina (conjunctiv, prezent, persoana  a III-a singular) _____________________

189. Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

În enunţul Copacii din pădurea vrăjită se văietau, schema sintactică corectă este:

a) S + C + A + P
b) C + C + A + P
c) S + A + A + P
d) S + A + C + P
e) C + A + A + P
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190. Se dă propoziţia:

Elevul premiat de profesor băgase de seamă nemulţumirea acelora.

Aflaţi subiectul şi alcătuiţi schema propoziţiei.

a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________

191. Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

Funcţiile sintactice ale cuvintelor din propoziţia Matostatul e un cărăbuş sunt, în 
ordine:

a) nume predicativ, predicat verbal, subiect
b) subiect, predicat nominal
c) predicat nominal, subiect
d) subiect, predicat verbal, complement direct
e) complement direct, predicat verbal, subiect

192. Subliniaţi propoziţia atributivă din versurile:

„Aşezat la gura sobei noaptea pe când viscoleşte
Privesc focul, scump tovarăş, care vesel pâlpâieşte.”

193. În frazele de mai jos sunt propoziţii care stau imediat după substantivul determinat:

1) Ion este un om care ştie să muncească.
2) Acum e timpul când se merge la culcare.
3) ,,Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă
      Prin care trece albă regina nopţii moartă.”

Ce fel de propoziţii sunt acestea?
_________________________________________
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194. Determinaţi felul propoziţiilor completive din frazele de mai jos:

După ce mănâncă, o zbughi la joacă.
__________________________________

Încotro priveşti, vezi doar apă.
__________________________________

195. Se dă textul:

„Fiecare îşi face despre tine icoana de care este capabil, dar de aici nu urmează că tu 
eşti dator să te recunoşti în toate.”

Analizează pronumele din textul de mai sus după modelul:

pronume persoana gen număr caz funcţie sintactică

196. Se dă textul:

„A lăsa fiului tău o moştenire este ca şi cum l-ai ţinea pe umeri, pe când alţii se căznesc 
să se suie.”

Precizaţi trei valori morfologice ale lui o, exceptând-o pe cea din text:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

197. Scrieţi pe liniile corespunzătoare genul, numărul, cazul şi funcţia sintactică a substantivelor 
subliniate în propoziţiile care urmează.

a) I-am scris surorii mele.
_____________________________________________________

b) Respect părerile colegilor.
_____________________________________________________

c) Scoatem apa din fântână.
_____________________________________________________
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Lexicul

198. Pe linia din faţa cuvintelor din coloana stângă puneţi numărul din faţa cuvântului  din coloana 
dreaptă care îi corespunde după înţeles:

____ cuvânt   1- bucate

____ dulciuri   2- abatere

____ tablou   3-rotitură

____eroare   4-termen

____omenie   5-bunătate

     6-bomboană

     7-prudenţă

     8-cadru

199. Subliniaţi sensul corect:

apostrofă: „abatere” / „imputare”
elevat: „crescut” / „rafinat” / „reliefat”
utopic: „închipuit” / „nesigur”

200. Identificaţi sensul cuvintelor date mai jos din contextul propoziţiilor.
Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

Cu îngăduinţa părinţilor, elevii au plecat în excursie, au văzut multe şi au învăţat multe, 
astfel că nu încape vorbă că informaţiile pe care le-au acumulat au mers în detrimentul lor, ci 
dimpotrivă, au dobândit cunoştinţe şi experienţe noi.

Îngăduinţă : Detriment:

a) frică a) pasiune

b) intoleranţă b) daună

c) încuviinţare c) fericire
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201. Citiţi cuvintele de mai jos şi subliniaţi varianta corectă:

Plămân / plomân
Pătrunjel / pătrănjel
Strimt / strâmt
Trimete / trimite
Cuprinde / coprinde 
Dominică / duminică

202. Găsiţi verbele potrivite în următoarele propoziţii dintre cele oferite în paranteză:

____________________ ca peştele-n apă. (tace, fuge)
____________________ ca o moară stricată. (spune, macină)
____________________ ca melcul. (merge, alunecă)
____________________ ca o săgeată. (zboară, nimereşte)

203. Completaţi textul cu cuvintele corespunzătoare: rost, înfăţişare, bloc, castanul, hartă, statura.

Sub _______________ de lângă cişmea, se afla un singur băiat, acel Victor care 
după spusele lui Dan făcuse _________________ de o _______________. Deşi aplecat 
asupra unei foi de ______, i se putea ghici lesne ______________ înaltă şi, desigur foarte 
suplă. Avea faţa lunguiaţă, ochii negri, adânci. Era asemenea multor tineri de vârsta lui la 
____________________.

204. Scrieţi verbele corespunzătoare ale următoarelor locuţiuni verbale:

a lua masa  _____________________
a face vizită  _____________________
a lua apărarea  _____________________
a da năvală  _____________________
a face o plimbare _____________________

205. Se dă textul:

„Ca să judeci omul, caută să-l vezi cum iubeşte. Nu poţi greşi.”

I. Citiţi textul cu atenţie şi găsiţi antonimele pentru cuvintele subliniate:

______________________________________________________________
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206. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

În enunţul: “Fu mişcat de gestul bătrânului care s-a mişcat cu greu spre a-l întâmpina” între 
cuvintele subliniate identificăm o relaţie de:

a) omonimie
b) antonimie
c) paronimie
d) sinonimie

207. Scrieţi pe liniile alăturate ce fel de cuvinte (paronime, sinonime, omonime, antonime) sunt cele 
subliniate în propoziţiile:

a) Un locuitor a spus că ceaiul de tei este lecuitor.
____________________________

b) De sus, din avion, casele păreau jos ca nişte cutiuţe.
____________________________ 

c) Am găsit atârnat de cornul casei un corn de cerb.
____________________________

d) La curtea marţială şi-a făcut apariţia un mic marţian.
____________________________

208. Subliniaţi antonimele în versurile date:

,,Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe”

209. Citiţi cu atenţie versul de mai jos şi identificaţi numărul neologismelor care apar în el, încercuind 
litera din faţa răspunsului corect: 

„Tu ai putea îndupleca o nouă eră glaciară cu şarmul tău”. 

a) trei
b) două
c) unul
d) patru
e) niciunul
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210. Care din aceste coloane are semnificaţia adecvată a neologismelor subliniate? Încercuiţi litera 
corespunzătoare.

A B

Apogeu – culme Apogeu – integru

Grimasă – strâmbătură Grimasă – aport

Injustiţie – nedreptate Injustiţie – culme

Aport - contribuţie Aport – strâmbătură

211. Citiţi cu atenţie articolul referitor la un scriitor modern, iar apoi încercuiţi răspunsul corect: 

„Arthur C. Clarke este considerat unul dintre cei mai mari scriitori de SF din toate 
timpurile. “2001: Odiseea spaţială” are ca teme principale tehnologia (avantajele şi riscurile pe 
care le presupune), civilizaţia şi evoluţia raselor, explorarea spaţiului şi echipamentul necesar 
unei astfel de călătorii. Cartea a fost publicată la scurt timp după ce filmul cu acelaşi nume a 
văzut lumina.

Arthur C. Clarke n-a fost doar scriitor, ci a contribuit activ la progresul omenirii. Lui îi 
datorăm, de exemplu, ideea sateliţilor geostaţionari, dar şi trei legi prevestitoare... ’’

Având în vedere terminologia dată, autorul foloseşte:

a) Cuvinte vechi şi ne folosim de dicţionare de arhaisme;
b) Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit şi trebuie să folosim dicţionare de omonime;
c) Cuvinte noi pe care le vom găsi în dicţionarele de neologisme.
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Limba română literară

212. Faceţi acordul adjectivului cu substantivul determinat în propoziţiile:

a) (Cenuşi)……………nori vor aduce ploaie.
b) Îmi plac (veseli)…………. oameni de acolo. 
c) (Frumos)…………… bujori au înflorit.

213. Încercuiţi litera din faţa cuvântului care formează un enunţ corect cu forma verbală „ia”:

a) povestit
b) spus
c) cartea
d) atras atenţia
e) recomandat

214. Prin adăugarea prefixului în- la cuvintele cu litera iniţială n se ajunge la formarea unui nou 
cuvânt care se scrie cu nn.

În textul de mai jos s-au scurs greşeli referitor la această regulă. Subliniaţi acele cuvinte 
scrise greşit, apoi copiaţi textul în întregime îndreptând greşelile.

Eram la ţară. Râul curgea lin la vale. Ionel, fratele meu era un bun înnotător. El înnota 
în apa limpede.Deodată cerul s-a înorat. Pădurea se înegrise. Până să ajungem acasă, se 
înoptase.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

215. Citeşte cu atenţie următoarele versuri:

/______/ „Nu ninge mi-ai spus
   Totul este o închipuire
   Cu noi era cuvântul şi mărul său pietrificat
   Azi pe bulevarde trec
   Şi doar visez că ninge
   Cum ningea odată în Banat”.

/______/ „Ninge-afară, ninge-ntruna
   Prăstă tot parcă-i pămucă,
   Nu vedz soare nu vedz luna
   Nu vedz sta ca să strălucă.
   Prăstă satu ce-i pră ducă”.

În căsuţa din faţa versurilor scrise în grai bănăţean scrie numărul 1, iar în faţa versurilor 
scrise în limba română literară scrie numărul 2.
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216. În textul de mai jos se găsesc cuvinte care aparţin graiurilor bănăţene. 

Citiţi cu atenţie textul:

„După un dărap de drum, vede sus pe deal, lumină. Se îndreaptă într-acolo şi ajunge la 
o casă.

– Ia să văd eu ce e înăuntru. Şi o probit să intre pe uşă, apoi pe fereastră, dar n-a putut 
să se bage. După câtva timp, tăbărât, a căutat un loc de odihnă.”

Înlocuiţi cuvintele subliniate, care aparţin graiurilor bănăţene, cu forma lor literară:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

217. Alegeţi varianta literară:

1. ştrimf / ciorap
2. nasture / bumb 
3. avlie / curte
4. trifoi / dătălină

218. În textul de mai jos se găsesc cuvinte aparţinând graiului bănăţean. Subliniaţi cuvintele şi scrieţi 
varianta lor literară.

„După un dărap de drum, vede sus pe geal, lumină. Se îndreaptă într-acolo şi ajunge la 
o casă.

– Ia să văd eu ce e înuntru . O probit să se bage  pe uşă, apoi pe fereastră dar nu a putut 
să se bage. După câtva timp, tăbărât, a căutat un loc de ogină.”

____________________________________________________________________

219. Subliniaţi cuvintele scrise greşit şi scrieţi varianta lor corectă:

Wikendul trecut am fost în vizită la prietenii noştri de la Socobania.
Organizaţia naţiunilor unite este o organizaţie internaţională. 
În fiecare seară descărcăm muzică de pe internet. 
Îmi place foarte mult mâncarea fastfud.
____________________________________________________________________

220. Varianta literară a limbii române se caracterizează prin forma îngrijită şi prin respectarea 
obligatorie a unor norme.

Următoarele enunţuri sunt scrise în două variante, subliniaţi-le pe cele care urmăresc 
varianta literară:

a) Fii cuminte! / Fi cuminte!
b) Ce-s cu cărţile acestea? / Ce-i cu cărţile acestea?
c) Daţi-vă jos. / Dăţi-vă jos.
d) Lucrul acesta este cel mai principal. / Lucrul acesta este principal.
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Literatura

221. În nuvela Proştii scriitorul Liviu Rebreanu ne oglindeşte clar relaţia dintre oamenii care aveau 
poziţie diferită în societate.

A. Ce societate o descrie Liviu Rebreanu  _____________________________
B. El descrie societatea de la sfârşitul secolului ___________________________

Scrieţi răspunsul pe liniile alăturate.

222. Capodopera comediografiei române este comedia O scrisoare pierdută, scrisă de celebrul 
scriitor Ion Luca Caragiale. 

Tema comediei este satirizarea comportării oamenilor din
____________________________. (din care regim )

223. Citiţi datele despre autor şi fragmentul dat şi apoi încercuiţi litera din faţa răspunsului corect:

Mihail Sadoveanu (1880 - 1961), prozator român care publică aproape 100 de „volume 
de aur”,  este creatorul romanului istoric, iar pasiunea faţă de vânat, pescuit, dragostea faţă de 
frumuseţea şi armonia peisajului este descrisă în mod special. Autorul este supranumit şi „poet 
al naturii”.

Maică-mea era mare farmazoană

E vorba de o vreme destul de depărtată, când încă nu încheiasem primul deceniu al vieţii 
mele. Fiindcă iubeam foarte mult poveştile şi pe moş Ilie, făcusem cunoştinţă  de- aproape cu o 
chisea mare de tutun, care sta într-un colţ, pe masa de lucru a tatei. Era un fel de pocal de ghips 
pe care meşterul italian, care îl vânduse, îl împodobise cu o scenă antică în basorelief. Se vedeau 
de jur împrejurul rotundului muzicanţi goi cu fluiere duble şi bacante încununate cu flori, care 
dănţuiau. Totdeauna stam şi cugetam nedumerit de ce nu s-or fi îmbrăcat oamenii aceia. Pe 
urmă îmi vâram în chisea nasul ş-o mână  şi mă duceam să caut pe povestitorul meu. 

(Ţara de dincolo de negură)

a) autorul vorbeşte despre perioada de început a secolului al XXI -lea.
b) este un fragment care vorbeşte despre Antichitate.
c) este vorba despre sfârşitul secolului al XIX-lea.
d) se vorbeşte de perioada de început a secolului al XIX-lea.
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224. Citiţi cu atenţie fragmentul următor:

„V-am spus, cum mi se pare, de nu îţi fi uitat,
Că lupul se-ntâmplase s-ajungă împărat.

Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui
Ceea ce s-a urmat sub stăpânirea lui. 
Auzind împăratul că-n staturile sale 

Fac năpăstuiri multe păroşii dregători,
Că pravila stă-n gheare, că nu e deal sau vale
Unde să nu vezi jertfe mai mulţi prigonitori,

Porunci să se strângă lângă obşteasca adunare,
Lângă un copac mare;

Că vrea pe unii-alţii să-i cam dojenească 
Şi-n puţine cuvinte, 
Să le-aducă aminte 

Datoriile lor...”

Urmăriţi cerinţele:

Titlul poeziei este .................................................... scrisă de ................................................
Aparţine genului literar .........................., iar ca specie este ......................................... .

225. Se dă fragmentul:

„A fost odată ca niciodată. 
A fost un împărat şi se numea împăratul Roşu. El era foarte mâhnit că, în 
zilele lui, nişte zmei furaseră soarele şi luna de pe cer.
Trămise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe, ca să dea în ştire tuturor că 

oricine se va găsi să scoată soarele şi luna de la zmei, acela va lua pe fie-sa de nevastă şi încă şi 
jumătate din împărăţia lui, iară cine va umbla şi nu va izbândi nimic, acela să ştie că i se va tăia 
capul. 

Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greuceanu. Auzind şi el de făgăduinţa 
împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că numai îşi luă inima în dinţi, încumetându-se pe 
voinicia sa, şi plecă şi el la împăratul, să se închine cu slujba.“

      (P. Ispirescu, Greuceanu)

Fragmentul citat aparţine unui basm, deoarece:

a) este o operă lirică;
b) este o operă epică:
c) are puţine personaje;
d) unele personaje au puteri supranaturale;
e) sfârşitul basmului este tragic.

 Încercuiţi răspunsurile corecte.
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226. Într-o operă literară avem următoarele personaje: Paganel, Wilson, Glenarvan, Harry Grant.

Titlul operei literare este ......................................    scrisă de  ..........................................
Ca specie literară este ......................................

227. Cărui gen literar aparţine fragmentul de mai jos?

a) liric
b) epic
c) dramatic

Pristanda: Al dumneavoastră, coane Fănică, şi al coanii Joiţichi… şi al lui Conu Zaharia… Ei? 
Şi le-aţi numărat?
Tipătescu: Vreo paispce… Cinspce…
Pristanda: Apoi să le numărăm, coane Fănică, două la prefectură.
Tipătescu: Două.
Pristanda: Două pe piaţa 11 Fevruarie
Tipătescu: patru…
Pristanda: Două la primărie
Tipătescu: şase….

228. Cărei specii literare aparţine poezia Nunta Zamfirei :

a) poezie lirică
b) poem
c) baladă cultă
d) tragedie

229. Citiţi următorul text şi răspundeţi cerinţei:

„La noi sunt codri verzi de brad
Şi câmpuri de mătasă;
La noi, atâţia fluturi sunt,
Şi-atâta jale-n casă.”
    (Octavian Goga, Noi)

Textul respectiv aparţine genului:

a) liric
b) epic
c) dramatic
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230. Identificaţi balada cultă şi poemul: 

a) Pe vodă-l zăreşte călare trecând
  Prin şiruri, cu fulgeru-n mână.
  În lături s-azvârle oştirea păgână,
  Căci vodă o împarte, cărare făcând,
  Şi-n urmă-i se-ndeasă, cu vuiet curgând,

       Oştirea română.
      (Paşa Hasan)

b) ,,Miroase florile-argintii
  Şi cad, o dulce ploaie,
  Pe creştetele-a doi copii
  Cu plete lungi bălaie”

     (Luceafărul)

a) _____________________
b) _____________________

231. Cărei specii literare aparţine poezia Soacra rea:

a) poem
b) poezie epică
c) baladă populară

232. Scrierea în care o persoană îşi notează cu regularitate acţiunile şi reacţiile în legătură cu 
evenimente la care a fost martoră se numeşte:

a) biografie;
b) autobiografie;
c) jurnal;
d) note de drum.

Încercuiţi răspunsul corect.

233. 
ION CREANGĂ

(1837 – 1889)
Cel mai mare povestitor român a scris poveşti (Povestea lui Harap-Alb, Povestea porcului, 

Capra cu trei iezi), povestiri (Moş Nichifor Coţcariu, Moş Ion Roată, Popa Duhu), şi Amintiri din 
copilărie.

Cariera de scriitor i-a fost influenţată de Mihai Eminescu, care i-a fost un bun prieten şi 
sfătuitor. Creangă a fost şi autorul celor mai bune manuale de citire din vremea sa.

Pe linia de mai jos scrieţi cum se numeşte specia literaturii în care sunt expuse date 
despre  viaţa şi activitatea unei persoane.

__________________________________
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234. Citiţi textele A şi B şi apoi încercuiţi răspunsurile corecte referitoare la textele date:

A.
Ion Creangă (1837 - 1889) este scriitor clasic al literaturii române. Capodopera sa 

este „Amintiri din copilărie” prin care se dovedeşte ca neîntrecut povestitor. Este autorul 
cunoscutelor poveşti „Capra cu trei iezi”, „Punguţa cu doi bani”, „Povestea lui Harap-Alb”, 
„Soacra cu trei nurori” şi altele, toate ele fiind foarte educative pentru copii.

B.
„Mă trezeşte mama într-o dimineaţă din somn, cu vai-nevoie, zicându-mi: “Scoală, 

duglişule, înainte de răsăritul soarelui; iar vrei să te pupe cucul armenesc şi să te spurce, ca să 
nu-ţi meargă bine toată ziua?...” Căci aşa ne amăgea mama cu o pupăză care-şi făcea cuib, de 
mulţi ani, într-un tei foarte bătrân şi scorburos, pe coasta dealului, la moş Andrei, fratele tatei 
cel mai mic. “

            (Amintiri din copilărie)
A. B.

a) este un text literar; a) este un text autobiografic;
b) este un text din jurnal; b) sunt date note de călătorie;
c) sunt date biografice. c) sunt date biografice

235. Scrieţi în spaţiul punctat din faţa fiecărei figuri de stil din coloana A, litera corespunzătoare 
exemplului din coloana B:

A B
.............. 1. epitet a) neguri albe, strălucite
.............. 2. hiperbolă b) se-mbracă satu-n sărbătoare

.............. 3. metaforă c) „Cât mac e prin livezi
Atâţia ani la miri urez”

.............. 4.   personificare d) aoreolă de sfânt (păpădia)

236. Recunoaşteţi figurile de stil din următoarele versuri:

a) Ochii negri mi-au fost dragi
Că-s frumoşi ca şi doi fragi. ___________________________
b) Cumătră mă frig tare, mă pârlesc, ard de tot, mor, nu mă lăsa! ______________________
c) Glasul firav al vântului se stingea tainic şi liniştea  cucerea întinderea ________________

237. Citiţi enunţul:

„Afară însă, dulce,  domoală şi liniştitoare, noaptea îşi caută ritmul.”

Identificaţi  figurile de stil folosite:

a) epitet triplu, hiperbolă;
b) epitet triplu, personificare;
c) metaforă, personificare.
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238. Citiţi fragmentul:

„ - Taci că-i bine! – răsuflă Nicolae, oprindu-se oleacă sub felinar.
- Oare, n-o fi trecut? – bâlbâi feciorul, ca să zică şi el ceva.
- Da’ de unde! Doar l-am fi auzit şuierând! făcu bâtrânul cu mândrie, urnindu-se iar înainte.

Gara era pustie toacă. Numai într-un ochi de fereastră clipocea! – flacăra bolnavă a 
unei lămpi de veghere. Cele trei perechi de şine licăreau ca nişte dungi de argint sub pâlpăierea 
luminii chircite.”

       (L. Rebreanu, Proştii)

În acest fragment se îmbină două moduri de expunere:

a) dialogul, monologul;
b) dialogul, descrierea;
c) dialogul, naraţiunea;

Încercuiţi răspunsul corect.

239. Citiţi cu atenţie fragmentul:

„Ilie Moromete, un bărbat de „peste şaizeci de ani”, chipul osos, cu fruntea lui bombată 
şi cu ochii feriţi sub arcade puternice şi drepte..[…] se trăseseră mult în orbite.”

Ilie Moromete, personajul principal al romanului „Moromeţii” este descris în mod 
direct din punct de vedere fizic. Redarea trăsăturilor fizice ale unui personaj se numeşte

_____________.

240. Citiţi fragmentul:

– Şi dumneavoastră-l aşteptaţi?
– Îl aşteptăm şi văd că nu mai vine..
– Vă duceţi departe?
– Ba nu...Până la Salva...
– Apoi ce să faci? Cată să ne sfărmăm şi  să ne izbim, dacă vrem să trăim în pârdalnica 

asta de lume.... Aşa.... Ce să facem?
         (Liviu Rebreanu, Proştii)

Cum se numeşte procedeul de expunere din acest fragment? Încercuiţi răspunsul corect:

a) descriere
b) monolog
c) dialog
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241. Citiţi cu atenţie fragmentul din nuvela  Scormon de I.Slavici.

„Din vale vine, abia târându-se, un câne flocan, pe mijlocul uliţei. Câteva sute de paşi 
de la cotitură, el zăreşte o clipă pe Sanda, se opreşte, ridică capul, ciuleşte şi începe a scheuna 
încet..

Cânele tresare, prinde viaţă şi, cu ochii aţintiţi la Sanda, se repede în sus.
Ca o şopârlă însă, cu labele întinse colbăind cu coada şi scheunând, se târâie cânele până 

în apropierea ei. Acolo apoi rămase turtit la pământ, privind fata speriată, scheunând iar cu 
frică şi mişcându-şi coada neîncetat.”

A. extrageţi patru expresii din care se văd trăsăturile fizice ale câinelui Scormon: 
_________________________________________________________________
B. extrageţi patru expresii care demonstrează starea morală a câinelui: 
_________________________________________________________________

242. Citiţi  textul:

„Persida, fată tânără şi intrată de curând în lume, se uita la el cu un fel de sfială şi 
se simţea foarte măgulită când el se apropia de dânsa şi-i vorbea. Deşi dânsul era numai de 
douăzeci şi trei de ani, ea îl socotea om deplin, foarte aşezat, foarte cuminte, foarte învăţat, şi-l 
punea sus de tot în gândul ei, încât ar fi fost în stare să-i sărute mâna...”

         (Ioan Slavici, Mara)

A. Notaţi trei trăsături ale personajului Persida: ____________________________________
B. Modalitatea de caracterizare a personajului Persida este ____________________________

243. „A fost odată, de mult, un om pe care îl chema Ostoja. Era grozav de mare şi puternic. Când 
pornea la arat, îşi lua plugul pe umeri, iar boii şi-i ducea subsoară...”

       (Branko Radičević, Legendă)

A. În fragmentul dat sunt descrise trăsăturile ___________________ ale personajului Ostoja.
B. Enumeraţi trăsăturile caracteristice ale lui Ostoja :_______________________________
_________________________________________________________________________
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NIVELUL AVANSAT
Abilităţi de citire şi înţelegerea textului citit

244. În limba română se deosebesc diferite stiluri funcţionale. Pe baza noţiunilor date descoperiţi 
stilul.

Se utilizează în lucrările care conţin informaţii asupra unor obiecte, fenomene, fapte, 
investigaţii, cercetări, caractere tehnice, cu alte cuvinte, în lucrările ştiinţifice; comunicarea este 
lipsită de încărcătură afectivă; accentul cade pe comunicare de noţiuni, cunoştinţe, idei. 

Stilul _____________________

245. 
A. Descoperiţi despre ce stil funcţional este vorba, pe baza exemplului.

Exemplu:
„Masa unui corp se compară cu masa unui cilindru din platină-iridiu, ales ca etalon 

având masa de un kilogram.
Kilogramul este unitatea de măsură a masei. Instrumentul de măsură a masei este 

balanţa.“
___________________________.

B. Pe lângă acest stil, textele în limba română mai pot fi scrise şi în alte stiluri:

  ______________________
  ______________________
  ______________________
  ______________________
  ______________________
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246. Scrieţi pe liniile alăturate cărui stil funcţional aparţin aceste texte:

1. Încă din Antichitate a fost cunoscut că magnetita, un minereu de fier, atrage substanţele 
feroase, deci creează în jurul său un câmp numit câmp magnetic. Din acest minereu s-au 
construit magneţi permanenţi. Un magnet generează un câmp magnetic în jurul său prin 
intermediul căruia acţionează asupra altor magneţi permanenţi. Forţa de interacţiune dintre 
un magnet şi alt magnet se numeşte forţă magnetică.  

________________________________ .

2. RINA: Cum, cum?
FIRA: Ei, aşa... Zic, se duse, se duse, până dete d-un balaur...
JOIŢĂ: Mai încet, Hera. Dai peste ţeavă... De un ce, Zamfiro?... Şi tu, Lisandra, bate mai 

domol... Na! iar ai încurcat firele...
LISANDRA: De un balaur... Staţi... A sărit tindechea.
ILEANA: Cu gândul la Orhei. D-a mai sări o dată, să ştii că rămâi, ca mine, fată bătrână.
REVECA: Ba ca mine...
IRINA: Ba ca mine...
BĂLAŞA: Ca voi... ca noi...
ILINCA: Dumnezeu să ţie pe pârcălabul Alexa din Orhei.
______________________________________________
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Exprimarea în scris

247. Corectaţi textul:

Copii sau întors în grădină şi au văzut că petalele flori lor preferate se ofilesc. Alina la întrebat 
pe profesorul de ştinţe naturale care e cauza, de-şi la ora de botanică au învăţat. Era deja târziu 
când au plecat a casă. 
-Tu şti ce temă avem pentru mâine la istorie? zi-se Mircea.
-Da, ştiu, avem de făcut o compunere despre perioada lui Mircea cel bătrân.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

248. Transcrieţi corect textul:

- Pră vriămia când ieram în viaţă sâ aviam o inimă dă om răspunse statuia nu ştiam ces lacrimile 
          (Prinţul fericit)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

249. În următoarea propoziţie intenţionat nu au fost puse semnele de punctuaţie. Încercuiţi, după 
părerea voastră, răspunsul corect.

– Bine nene păcatele mele de ce n-ai venit la berărie....

1.Bine nene, păcatele mele de ce n-ai venit la berărie...
2.Bine, nene păcatele mele! de ce n-ai venit la berărie?...
3.Bine, nene păcatele mele! De ce, n-ai venit la berărie?...
4. Bine, nene, păcatele mele!  de ce n-ai venit la berărie?...

250. Identificaţi şi analizaţi figurile de stil din următorul text şi completaţi enunţurile:

Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică
Şi, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică.
Râul luciu se-ncovoiae sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur.

     (Malul Siretului, Vasile Alecsandri) 
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a) Scrieţi cel puţin două epitete: _______________________________ .
b) Găsiţi cel puţin o comparaţie: _______________________________ .
c) Pe lângă sensul propriu, cuvintele se pot folosi şi cu sens _______________________________ .
d) Imaginile poetice din această poezie sunt _______________________________ .

251. Recunoaşteţi despre care scriitor este vorba:

Prozator de mare originalitate. În opera sa reînvie întregul univers al satului românesc 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Capodoperele lui sunt: Amintiri din copilărie, 
Povestea lui Harap-Alb, Capra cu trei iezi şi altele. El este  ....................................

Este unul dintre cei mai mari romancieri români, un povestitor neîntrecut. Personajele 
lui sunt atât oameni simpli care trăiesc în mijlocul naturii cât şi personaje istorice. Cele mai 
cunoscute opere sunt: Baltagul, Zodia Cancerului, Neamul Şoimăreştilor, precum şi povestiri 
menite copiilor: Dumbrava minunată, Taine, Nada Florilor. Scriitorul se numeşte:  ...................
....................................

252. Citeşte cu atenţie versurile următoare:

„ Aşezat la gura sobei noaptea pe când viscoleşte
Privesc focul, scump tovarăş, care vesel pâlpâieşte.
Şi prin flacăra albastră vreascurilor de aluni
Văd trecând în zbor fantastic a poveştilor minuni.

Dar pe mine ce m-atrage, dar pe mine ce mă-ncântă
E Ileana Cosânzeana!... în cosiţă floarea-i cântă.
Până-n ziuă stau pe gânduri şi la ea privesc uimit,
Că-mi aduce viu aminte de-o minune ce-am iubit!“

A. Versurile date aparţin poeziei:

a) Viscolul
b) Miezul iernei
c) La gura sobei

B. Încercuiţi răspunsul corect.
Scrisă în liniştea conacului de la Mirceşti, poezia face parte din ciclul Pasteluri care 

reprezintă cea mai valoroasă parte a liricii lui Vasile Alecsandri. Este evocată o noapte  de iarnă 
idilică petrecută lângă foc în care fantezia imaginilor şi trăirilor sufleteşti provin din jocul şi 
fumul focului, care-i dezvăluie imagini minunate ale poveştilor. 

     DA   NU



80 81

Gramatica

253. Completaţi următoarea regulă privitoare la despărţirea cuvintelor în silabe, încercuind una din 
variantele date sub a, b sau c: 

a) cuvântul jertfă se desparte: jert-fă, pentru că pronunţarea grupului tf în aceeaşi silabă nu 
este posibilă.
b) cuvântul jertfă se desparte: jer-tfă, pentru că pronunţarea grupului tf în aceeaşi silabă este 
posibilă.
c) în acest grup consoanele nu se despart în două silabe diferite, ci ambele trec la prima 
silabă.

254. Despărţiţi următoarele cuvinte în silabe:

caisă ________________________
ecuaţie ______________________
tractor ______________________
tigroaică _____________________
dreptunghi ___________________
subordonată __________________

255. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte.

alintă _______________________
unghie ______________________
astru ________________________
monstru _____________________
pisoi ________________________

256. Citiţi cu atenţie următoarele cuvinte :

floare, iubire, alianţă, geograf, animale, leoaică, beai 

Scrieţi care din aceste cuvinte au în componenţa lor:

Triftongi _______________________________________________
Diftongi  _______________________________________________
Hiat ___________________________________________________
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257. Subliniaţi forma corectă a următoarelor cuvinte.

concluzie / conclusie
erbicid / ierbicid
simposion / simpozion
start / ştart
ştampilă / ştambilă

258. Analizaţi fraza din punct de vedere fonetic şi răspundeţi la întrebări:

Ioana şi Andrei au mers pe o alee unde au cules lăcrimioare.

a) scrieţi care sunt vocalele din primul cuvânt: _________________________________
b) transcrieţi cuvintele care conţin diftongi: _________________________________
c) transcrieţi cuvintele care conţin hiat: _________________________________
d) transcrieţi cuvintele care conţin triftongi: _________________________________
e) despărţiţi în silabe cuvântul răspunde şi puneţi accentul la locul potrivit: 
_________________________________.

259. Analizaţi cuvintele subliniate menţionând toate categoriile gramaticale pe care le au:

Dar fiindcă mi-au ieşit până acum înainte încă doi spâni şi cu tine al treilea, apoi mai îmi vine 
a crede că aceasta-i ţara spânilor şi n-am încotro.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

260. Subliniaţi adjectivele şi pronumele posesive în frumoasele versuri eminesciene.

,,Ca în cămara ta să vin
Să te privesc de-aproape
Am coborât cu al meu senin
Şi m-am născut din ape.”

261. Indicaţi substantivele provenite din adjective în următoarele propoziţii:

1. Albastrul pur al cerului se reflectă în apă.
2. Leneşul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubeşte.
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262. Completaţi locurile libere cu forma de genitiv a pronumelui relativ care, precedat de articolul 
posesiv:

Ieri am fost la o plimbare __________ scop a fost să ne relaxăm.
Este vecinul __________ câine vine în curtea noastră.
Am colegi __________ rude sunt în străinătate.
Am o prietenă __________ fraţi sunt dansatori.

263. Determinaţi felul propoziţiilor subliniate:

... Era odată un crai, care avea trei feciori. ________________________________________
Mulţi ani au trecut de când fraţii nu s-au văzut. ___________________________________
Toţi am ştiut că a plecat la mare. _______________________________________________

264. Determinaţi felul propoziţiilor subordonate din următoarele fraze:

a) Copacii au înmugurit, fiindcă s-a încălzit. ______________________________________
b) Atunci, când l-a văzut, a plecat. ______________________________________________
c) A rămas acolo unde a copilărit. ______________________________________________
d) Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi. ____________________________________________

265. Stabiliţi  raportul de coordonare în următoarele fraze:

a) A învăţat bine şi a intrat la facultate. __________________________________________
b) Ai întârziat, deci nu poţi intra. ______________________________________________
c) Atunci omul făcu o mişcare, dar deodată se opri. ________________________________
d) Ori mergi, ori nu mergi, eu mă duc.__________________________________________

266. Precizaţi felul propoziţiilor subliniate:

Se comportă după cum ştii.  __________________________________________________
Trebui să-l ascultăm pentru că el este mai mare.   _________________________________
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Lexicul

267. Se dă textul:

„Să râzi, nu de greşelile pe care nu le faci, ci de acelea pe care nu le-ai făcut niciodată, deşi ai fi 
avut prilej să le faci”.

Citiţi textul cu atenţie şi găsiţi sinonimele pentru cuvintele: a râde, greşeală, niciodată:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

268. Expresia „să dea de ştire” înseamnă:

a) să ştie
b) să anunţe 
c) să exprime 
d) să vorbească.

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

269. Uniţi cuvintele cu sensul lor corespunzător:

profund veselie, haz
greşeală hotărât
umor adânc
decis eroare
galant curios
intrigant politicos, atent

270. Alegeţi antonimul cuvântului subliniat din propoziţia: „Glasul său ascuţit străbate valea.”

a) strident
b) bont
c) neascuţit
d) tocit
e) pierit
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271. Se dă textul:

„Trimise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe, ca să dea de ştire tuturor 
că oricine se va găsi să scoaţă soarele şi luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevastă şi 
jumătate din împărăţia lui, iară cine va umbla şi nu va izbândi nimic, acela să ştie că va fi 
pedepsit tăindu-i-se capul”.

          (Greuceanu)

Cuvântul subliniat din textul de mai sus este:

a) termen argotic
b) arhaism
c) neologism
d) provincialism

Încercuiţi răspunsul corect.

272. Alege sinonimul cuvântului subliniat din propoziţia următoare:

Conu Vasile de mult timp nu mai vine pe la noi.

a) zile
b) vreme
c) luni
d) ani
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Limba română literară

273. Transcrieţi propoziţiile în limba română literară:

Iei or fost la scăldat în Dunăre. ___________________________________________
Mo fost tare frig.  ______________________________________________________
Doamna profesoară, voi aţi fost la ducian? __________________________________

274. Scrieţi forma literară sau sinonimele cuvintelor subliniate:

 
Măi!!! s-a trecut de şagă, zic eu, în gândul meu; încă nu m-a gătit de ascultat, şi câte au să mai 
fie! Şi unde n-a început a mi se face negru pe dinaintea ochilor şi a tremura de mânios... Ei, 
ei! acu-i acu. Ce-i de făcut, măi Nică? îmi zic eu în mine. 

       (Amintiri din copilărie, Ion Creangă)

Şagă ____________________
Gătit ____________________
Mânios __________________

275. Subliniaţi din versurile de mai jos care sunt cuvintele scrise în formă dialectală :

„Doină, doină, cântic dulce!
Când te-aud nu m-aş mai duce.
Doină, doină, viers cu foc!
Când răsuni eu stau pe loc.“
    (Doina culeasă de Vasile Alecsandri)

276. Completaţi spaţiile punctate cu forma corectă  a cuvintelor:

Păreţi ................................... coloarea ..................................
Adecă ................................... supt .........................................
Cetit ..................................... fereştile ...................................
Câne ..................................... pănă ........................................
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277. Trei din cuvintele enumerate sunt scrise greşit. Pe liniile alăturate scrieţi forma corectă a tuturor 
cuvintelor date.

gimineaţa _______________
dulce _______________
sara _______________
a vinde _______________
priecin _______________

278. Completaţi spaţiile libere cu forma corectă  a cuvintelor

toarta __________________  farbă  _________________
gimineaţa ________________  prântu că ______________
putăr ____________________  chimeaşă ______________
imală ____________________  larmă _________________
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Literatura

279. În baza numelui autorului şi personajelor care sunt date în paranteză scrieţi pe linie titlul operei 
literare:

I.L.Caragiale; (Nae Caţavencu, Tipătescu, Trahanache) ______________________________
Ion Creangă; (Smărăndiţa popii, bădiţa Vasile, moş Fotea)____________________________
Mihai Eminescu; (personaje fabuloase şi mitologice, luna, Sfânta Miercuri) ______________

280. Romanul realo-fantastic, film cu mare priză în rândul celor tineri în care se îmbină locuri şi 
personaje reale şi fabuloase.

Acţiunea se petrece în Marea Britanie, mai precis la domiciliul familiei Dursley, care va 
deveni şi domiciliul eroului romanului.

Adus în pragul casei de personaje neobişnuite eroul amintit stârneşte o mare 
curiozitate.

Scrie pe rând:

1. titlul romanului ________________________________
2. numele personajului _____________________________
3. autorul romanului _______________________________

281. Personajele Zoe Trahanache, Dandanache, Tipătescu, Farfuridi, Pristanda, fac parte din 
capodopera comediografiei româneşti. 

Scrieţi titlul operei literare ________________________
şi autorul _____________________________________.
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282. Urmăriţi cu atenţie fragmentul din Ploaie la Nada Florilor de Mihail Sadoveanu :

 
„Soarele a pălit cam tare, îmi zise Culai, peştele a fost destul de spuzit de sare, aşa încât 

îmi închipui că ţi-i este..... Îmi era sete, se uscase limba în gură; însă îmi făceam socoteala că 
trebuie să mai rabd. Apa din jurul ostrovului era plină de gângănii mari şi mărunte, pe care le 
vedeam cu ochii; şi de altele şi mai mărunte pentru care, ca să le deosebesc, aş fi avut nevoie de 
instrumentele din laboratorul gimnaziului nostru.”

Răspundeţi pe liniile alăturate:

A. Cărui gen literar aparţine opera : _______________________________________
B. Modul de expunere prin care scriitorul ne dezvăluie ideile şi sentimentele sale cu ajutorul 
acţiunii şi personajelor se numeşte _______________________________________

283. Citiţi cu atenţie versurile de mai jos:

„La noi sunt codri verzi de brad
Şi câmpuri de mătase
La noi atâţia fluturi sunt 
Şi-atâta jale-n casă.” 

   (Octavian Goga, Noi)

Specia genului literar în care poetul îşi exprimă sentimentele de melancolie, tristeţe, regret se 
numeşte _____________________.

284. Se dau următoarele versuri din poezia Nunta Zamfirei de George Coşbuc:

„E lung pământul, ba e lat,
Dar ca Săgeată de bogat
Nici astăzi domn pe lume nu-i
Şi-avea o fată, - fata lui –
Icoană-ntr-un altar s-o pui
La închinat.”

A. Precizaţi specia literară __________________
B. Genul literar __________________________

285. Citiţi fragmentul de mai jos:

„Conul Vasile e scund şi slab; are nasul ascuţit, iar umerii obrajilor îi lasă, în urmă de 
tot, ochii adânciţi în fundul capului, înconjuraţi de cearcăne întunecate .”

Cu ajutorul cărei figuri de stil este realizată descrierea acestui personaj?
____________________
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286. Subliniaţi repetiţia în următoarea strofă din poezia ,,Mama” de George Coşbuc

,,Tu torci. Pe vatra veche ard,
Pornind din vreme-n vreme,
Trei vreascuri rupte dintr-un gard,
Iar flacăra lor geme;
Clipeşte-abia din când în când
Cu stingerea-n bătaie,
Lumini şi umbre – amestecând
Prin colţuri de odaie.”

1) _______________________________________
2) _______________________________________

287. Urmăriţi versurile extrase din poezia eminesciană Melancolie:

„Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă,
Prin care trece albă regina nopţii moartă.“

Observăm că poetul prin folosirea expresiei „regina nopţii moartă“ trece de la 
sensul obişnuit al cuvântului care este ______________ prin intermediul unei comparaţii 
subînţelese.

Figura de stil prin care se trece de la o semnificaţie a unui cuvânt la alta, pe baza unei 
comparaţii subînţelese se numeşte:

a) epitet
b) hiperbolă
c) metaforă
d) comparaţie.

Completaţi enunţul de mai sus, iar apoi încercuiţi răspunsul exact
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288. Citiţi cu atenţie textul:

„Stau câteodată şi-mi aduc aminte ce vremi şi ce oameni mai erau în părţile noastre pe 
când începusem şi eu, drăgăliţă-Doamne, a mă ridica băieţaş la casa părinţilor mei, în satul 
Humuleşti, din târg drept peste apa Neamţului; sat mare şi vesel, împărţit în trei părţi, care 
se ţin tot de una: Vatra satului, Delenii şi Bejenii. Ş-apoi Humuleştii, şi pe vremea aceea, nu 
erau numai aşa, un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechi răzăşesc, întemeiat în toată puterea 
cuvântului: cu gospodari tot unul şi unul, cu flăcăi voinici şi fete mândre, care ştiau a învârti şi 
hora, dar şi suveica, de vuia satul de vatale în toate părţile; cu biserică frumoasă şi nişte preoţi 
şi dascăli şi poporeni ca aceia, de făceau mare cinste satului lor. Şi părintele Ioan de sub deal, 
Doamne, ce om vrednic şi cu bunătate mai era! Prin îndemnul său, ce mai pomi s-au pus în 
ţintirim, care era îngrădit cu zăplaz de bârne, streşinit cu şindilă, şi ce chilie durată s-a făcut la 
poarta bisericii pentru şcoală; ş-apoi, să fi văzut pe neobositul părinte cum umbla prin sat din 
casă în casă, împreună cu bădiţa Vasile a Ilioaei, dascălul bisericii, un holtei zdravăn, frumos 
şi voinic, şi sfătuia pe oameni să-şi dea copiii la învăţătură. Şi unde nu s-au adunat o mulţime 
de băieţi şi fete la şcoală, între care eram şi eu, un băiat prizărit, ruşinos şi fricos şi de umbra 
mea. Şi cea dintâi şcolăriţă a fost însăşi Smărăndiţa popii, o zgâtie de copilă ageră la minte şi aşa 
de silitoare, de întrecea mai pe toţi băieţii şi din carte, dar şi din nebunii. Însă părintele mai în 
toată ziua da pe la şcoală şi vedea ce se petrece... Şi ne pomenim într-una din zile că părintele 
vine la şcoală şi ne aduce un scaun nou şi lung, şi după ce-a întrebat de dascăl, care cum ne 
purtăm, a stat puţin pe gânduri, apoi a pus nume scaunului Calul Balan şi l-a lăsat în şcoală. În 
altă zi ne trezim că iar vine părintele la şcoală, cu moş Fotea, cojocarul satului, care ne aduce, 
dar de şcoală nouă, un drăguţ de biciuşor de curele, împletit frumos, şi părintele îi pune nume 
Sfântul Nicolai, după cum este şi hramul bisericii din Humuleşti... Apoi pofteşte pe moş Fotea 
că, dacă i-or mai pica ceva curele bune, să mai facă aşa, din când în când, câte unul, şi ceva 
mai grosuţ, dacă se poate... Bădiţa Vasile a zâmbit atunci, iară noi, şcolarii, am rămas cu ochii 
holbaţi unii la alţii. Şi a pus părintele pravilă şi a zis că în toată sâmbăta să se procitească băieţii 
şi fetele, adică să asculte dascălul pe fiecare de tot ce-a învăţat peste săptămână; şi câte greşeli 
va face să i le însemne cu cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare greşeală să-i ardă 
şcolarului câte un sfânt-Nicolai. Atunci copila părintelui, cum era sprinţară şi plină de incuri, 
a bufnit în râs. Păcatul ei, sărmana!”

Răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Scrieţi titlul operei literare din care este fragmentul dat.
__________________________________________________
2. Spuneţi dacă în acest fragment apar momente autobiografice ale autorului.
__________________________________________________
3. Subliniaţi propoziţiile unde se redau trăsăturile fizice şi morale ale autorului şi ale 
Smărăndiţei. 



90 91

289. Citiţi textul şi încercuiţi literele din faţa răspunsurilor exacte:

„De la Ineu drumul de ţară o ia printre păduri şi peste ţarini lăsând la dreapta şi la 
stânga satele aşezate prin colţurile văilor. Timp de un ceas şi jumătate drumul e bun; vine apoi 
un pripor, pe care îl urci, şi după ce ai coborât iar în vale, trebuie să faci popas, să adapi calul ori 
vita din jug şi să le mai laşi timp de răsuflare, fiindcă drumul a fost cam greu, iară mai departe 
locurile sunt rele.

Aici în vale e Moara cu noroc. Ori din care parte ar veni, drumeţul se bucură când o 
zăreşte din culmea dealului pleşuv, căci, venind dinspre locurile rele, ea îl vesteşte că a scăpat 
norocos, iară mergând spre ele, la moară poate să găsească ori să aştepte alţi drumeţi, ca să nu 
plece singur mai departe.

Şi fiindcă aici se opresc toţi drumeţii, încetul cu încetul s-a făcut bătătură înaintea morii, 
şi oarecum pe nesimţite moara a încetat a mai măcina şi s-a prefăcut în cârciumă şi loc de 
adăpost pentru tot drumeţul obosit şi mai ales pentru acela pe care noaptea-l apucă pe drum. 
În cele din urmă, arândaşul a zidit cârciuma la un loc mai potrivit, departe de cîteva sute de 
paşi de la râuleţ, iară moara a rămas părăsită, cu lopeţile rupte şi cu acoperământul ciuruit de 
vremurile ce trecuseră peste dânsul.

Cinci cruci stau înaintea morii, două de piatră şi trei altele cioplite din lemn de stejar, 
împodobite cu ţircălamul şi vopsite cu icoane sfinte; toate aceste sunt semne care-l vestesc pe 
drumeţ că aci locul e binecuvântat, deoarece acolo unde vezi o cruce de aceste a aflat un om o 
bucurie ori a scăpat altul de o primejdie.”

     (Moara cu noroc, Ioan Slavici)

a) sunt daţi indicii spaţiali;
b) modul de expunere este dialogul;
c) motivul pus în relief este moara;
d) cele cinci cruci sunt un simbol şi totodată o intrigă;
e) moara cu timpul a devenit un popas pentru drumeţi, o cârciumă;
f) moara se află în mijlocul satului
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290. Citiţi textul şi încercuiţi răspunsurile exacte care se referă la acest text:

CRĂCĂNEL (cu tonul sfidător şi melodramatic): Eu sunt Bi-bi-cul, ne-ne Ian-cu-le!
CATINDATUL: Eu nenea Iancu? fugi d-acolo!
CRĂCĂNEL (crescendo): Eu sunt Bibicul, nene Iancule; nu mai pofteşti? poftim de! ba 

nu, nu! ia poftim...
CATINDATUL: Ce să poftesc, domnule? ştii că eşti curios d-ta!...
CRĂCĂNEL (crescendo): Eu sunt Bibicul, nene Iancule!
CATINDATUL: Bine, d-ta poţi să fii Bibicul, dar vezi că asta-i asta, că eu nu sunt nenea 

Iancu...      Nenea Iancu e frate-meu...
CRĂCĂNEL: Atunci, nen-tu Iancu al d-tale, este o canalie!
CATINDATUL: Da’ pentru ce, d-le ?...
CRĂCĂNEL: Asta mă priveşte pe mine...
CATINDATUL: Ba priveşte familia, să mă ierţi...

A. Textul face parte din creaţiile scrise în:

a) genul epic;
b) genul dramatic;
c) genul metaforic
d) genul liric

B. Caracteristicile acestui gen literar sunt:

a) foloseşte descrierea ca mod de expunere;
b textele sunt scrise sub formă de dialog;
c) autorul se foloseşte de îndrumări sau didascalii;
d) sunt scrise pentru a fi jucate pe scenă.

291. Aranjaţi enunţurile de mai jos astfel încât să alcătuiască un text.

Am scos din pachet un sandviş şi i l-am dat. ✳ Mergeam spre şcoală. ✳ Avea o blăniţă 
tărcată şi mustăţile mari i se mişcau încet. ✳ Am înţeles imediat că familia noastră o să se 
mărească în curând. ✳ Am vrut să îmi continuu drumul, dar am constatat că mă urmează 
cuminte. ✳

✳Deodată, mi-a apărut în faţă o pisică. ✳ Privirile noastre s-au întâlnit uimite. ✳ Mă 
privea galeş şi torcea încet.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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292. Încercuiţi literele din faţa răspunsurilor corecte (4) referitoare la metodologia lucrărior scrise:

a) o lucrare trebuie să fie scrisă într-o limbă literară, fluentă, cu propoziţii logice;
b) o lucrare trebuie să folosească doar un mod de expunere;
c) trebuie ţinut cont de momentele unei opere literare ( expoziţiune, intrigă...)
d) într-o operă literară nu pot fi în acelaşi moment şi personaje principale şi personaje 
secundare.
e) într-o operă pot fi combinate mai multe moduri de expunere;
f) este strict interzis să se folosească şi elemente lirice şi epice.
g) într-o lucrare se poate face portretul fizic şi moral al personajelor.

293. Încercuiţi litera din faţa răspunsului exact referitor la metodologia lucrărilor scrise:

a) O lucrare scrisă nu trebuie să fie scrisă după anumite norme;
b) Fiecare lucrare trebuie să conţină titlu, să înceapă cu alineat, să fie scrisă într-o limbă 
literară şi după normele ortografice şi de punctuaţie;
c) Numai lucrările ştiinţifice trebuie să respecte regulile referitoare la metodologia lucrărilor 
scrise.
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Exemple de exerciţii pentru o parte din testul final care va 
conţine exerciţii noi, necunoscute

294. În faţa voastră se află o pagină a indicelui de cuvinte din  Dicţionarul frazeologic al limbii 
române. Priviţi cu atenţie şi răspundeţi la întrebarea pusă. 

 

Ce înseamnă numărul de după noţiunea din indice?
Încercuiţi litera din faţa răspunsului exact.

a) numărul paragrafului în care se vorbeşte despre acea noţiune
b) numărul paginii în care se vorbeşte despre acea noţiune
c) numărul de ordine al noţiunii din indice
d) numărul capitolului în care se vorbeşte despre acea noţiune
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295. Se dă o listă cu numele scriitorilor şi operele lor, care sunt sugerate pentru lectură suplimentară. 
În listă s-au strecurat şi două titluri care nu aparţin acestei liste.

•	 Cezar	Petrecsu	–	Fram, ursul polar 
•	 Rudyard	Kipling	–	Cărţile junglei 
•	 Gramatica	limbii	române
•	 Jack	London	–	Colţ Alb 
•	 Ion	Creangă	–	Amintiri din copilărie 
•	 Dicţionar	explicativ	al	limbii	române

296. Alegeţi denumirea corectă pentru fiecare explicaţie legată de părţile unei cărţi:

Prefaţă, copertă, autor, cuprins, editură, titlu, siglă.

A. Orice carte are un ...............................................
B. Listă prin care este prezentat conţinutul unei cărţi ...............................................
C. Învelişul exterior al cărţii ...............................................
D. Text aşezat înaintea unei opere literare sau ştiinţifice, în care sunt expuse intenţiile 
autorului ...............................................

297. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi subliniaţi fragmentul în care informaţiile sunt redate într-
un mod argumentat: 

„Soarele scapătă spre asfinţit. Crestele munţilor par aprinse. Încet, se desfac şi s-aştern 
pe văi perdele de  umbră.

Înaintea noastră, pe luciul plumburiu al apei, se iveşte-n curmeziş mai întâi o dungă, 
o coamă gălbuie şi creaţă. Ne apropiem de pragul gherdapurilor. Dunărea începe să vâjâie 
mânioasă, - e un zbucium ş-un clocot de valuri dintr-un mal în altul. Peste-adâncimi se fac 
ochiuri mari, cari rotesc în loc. Ici apa se scufundă bolborosind, ca suptă de gura unei vâltori, 
colo se umflă,se burduşeşte şi urlă făcând clăbuci, bătându-se de atunci cari nu se văd.     

Frumuseţea şi caracterul maiestuos al Dunării au constituit frecvent surse de inspiraţie 
pentru poeţi, pictori, muzicieni şi alţi oameni de cultură? Cea mai cunoscută creaţie culturală 
dedicată fluviului este “Dunărea albastră”, un vals vienez creat de Johan Strauss Tânărul în 1886 
care a devenit un imn neoficial al Vienei Imperiale.

Vaporul merge mai încet, mai cu pază. Patru oameni stau la roata de la cârmă; amândoi 
comandanţii sunt pe punte, în picioare, cu ochii aţinţiţi înainte: trecem printre gherdapuri. 
Dunărea mugeşte mai tare. Cu ochii închişi, te-ai crede într-un codru pe-o vijelie cumplită. 
Din fundul ei se-ntind, pe sub valuri, nenumărate braţe de piatră, gata s-apuce vasul şi să-l 
farme-n bucăţi la cea mai mică nebăgare de seamă. Aici, sub volbura asta de valuri, e încheietura 
Balcanilor cu Carpaţii.”
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298. Cititi textul şi încercuiţi litera din faţa răspunsurilor corecte:

Motanul Michelangelo, cunoscut artist, cântăreţ la flaut, alpinist şi voiajor prin lumea 
întreagă, a primit zilele acestea o telegramă urgentă prin care era chemat să plece într-un mare 
turneu în Salamina. Se ştie că în ţara aceasta s-a încetăţenit minunatul obicei ca fiecare vizitator 
să fie tratat la trecerea frontierei cu mari cantităţi de salam şi de slănină.

S-a întâmplat însă ceva cu totul neobişnuit. Telegrafistul care a primit telegrama prin 
care motanul Michelangelo îşi anunţa sosirea, era un om distrat şi în loc de ţigaretă a fumat 
tocmai telegrama, iar ministrului însărcinat cu întâmpinările fastuoase, care nu era fumător, 
i-a dus o ţigaretă. Aşa s-a întâmplat că telegrafistul a fost concediat, iar motanul Michelangelo, 
sosind în Caşcavalişoara, capitala Salaminei, n-a fost întâmpinat la gară.

   (Motanul Michelangelo şi frumoasele Veronici, Ljubivoje Ršumović)

a) cuvintele: motan, telegrafist, salam, slănină – sunt noţiuni concrete, reale; 
b) Caşcavalişoara, capitala Salaminei se află în Europa;
c) textul de mai sus este unul modern, fiind vorba despre imaginaţia autorului şi nu este un 
text cu fapte reale.

299. Se dă textul:

„Magia sărbătorilor de iarnă şi a tradiţiilor româneşti a fost adusă, pe 9 decembrie 
2010, la Sala Palatului de către colindătorul Ştefan Hruşcă, întors în România pentru deja 
tradiţionalele concerte de Crăciun. Ştefan Hruşcă i-a colindat pe bucureşteni, care au venit 
într-un numar foarte mare pentru a-l vedea pe cel ce este simbolul colindului românesc.” 

       (Revista Art Spirit)

În textul de mai sus informaţiile sunt redate într-un mod obiectiv:

DA NU

(Încercuiţi răspunsul corect)
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300. Citiţi cu atenţie două texte scrise de autori diferiţi despre comportamentul violent al tinerilor. 
Comparaţi atitudinile lor referitoare la violenţă. 

Autorul 1:
Recent au fost organizate în 40 de şcoli cercetări referitoare la violenţa în rândurile 

elevilor. S-a constatat că în relaţia victimă-agresor nu participă 58% din elevi. Cu alte cuvinte, 
doar 58% nu sunt nici victime, nici agresori. Înseamnă că ceva mai puţin de jumătate din 
numărul total al elevilor, mai exact 42%, apar în „cercul violenţei”, fie ca victime, fie ca agresori. 
În rolul de victime ale violenţelor numărul elevilor este prea mare, chiar 37%. 

Unele victime în acelaşi timp sunt şi agresori. În grupul anchetat sunt 8%  elevi. În acel 
grup, cele mai frecvente forme de comportament violent sunt jignirea şi luarea în derâdere. 
Aşadar, aceşti elevi atacă cu ajutorul cuvintelor. 

Autorul 2:
Cel mai mare număr de elevi au declarat că în timpul şcolarizării lor, în timpul 

cursurilor sau după ore, au fost supuşi luării în derâdere, jignirilor, li s-au dat porecle prin care 
erau dispreţuiţi. Ei amintesc de asemenea şi alte neplăceri: luarea necuviincioasă peste picior, 
răspândirea minciunilor despre ei, încercarea de a-i convinge pe alţi elevi să nu fie prieteni cu 
ei.

Şi profesorii, şi alţi angajaţi ai şcolii confirmă că jignirea şi lovirea sunt forme zilnice de 
comportament violent în şcoli. Doar înregistrarea problemelor nu înseamnă că avem motive 
de a respira uşuraţi. Din contră, aceste forme de violenţă, se camuflează uşor, sunt înţelese 
cu uşurinţă şi suportate şi „vindecate” mai uşor, deşi pot fi foarte serioase şi cu urmări foarte 
complexe. 

Încercuiţi litera din faţa afirmaţiei exacte.

a) ambii autori doar au expus date, fără atitudine în legătură cu problema cercetată
b) autorul 1 este mai îngrijorat decât autorul 2
c) autorul 2 este mai îngrijorat decât autorul 1
d) ambii autori sunt la fel de îngrijoraţi din cauza violenţei în şcoli
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301. Citiţi cu atenţie cele două texte. Ambele texte au două noţiuni comune.

A. Dunărea venise mare şi tulbure şi se revărsase peste câmpie. După ce apele au reintrat în albie, 
copiii s-au dus să vadă vechile lor locuri de pescuit. Într-o adâncitură a solului au văzut un 
somn uriaş, care nu se putuse retrage o dată cu apele. Copiii au intrat în apa care le ajungea 
doar până la genunchi şi, nu fără peripeţii, au capturat peştele pe care l-au adus acasă. Acolo 
s-au fotografiat cu trofeul lor. 

B. Una dintre cele mai mari bucurii ale copiilor era să-şi însoţească bunicul la pescuit. Într-o zi, 
doi dintre ei, cei mai mari, au mers împreună cu el într-un loc ştiut numai de bătrân. Acolo 
acesta a reuşit să prindă un somn uriaş, de peste opt kilograme. În lupta cu peştele, care a 
durat aproape o oră,  cei doi nepoţi i-au fost de mare ajutor bătrânului. Acasă bunicul a făcut o 
fotografie, în care au apărut şi cei trei copii care, fiind mai mici, rămăseseră acasă. 

Extrageţi cele două noţiuni comune: 

1. ______________________________
2. ______________________________

302. Dacă citiţi două sau mai multe romane pentru copii, scrise de autori diferiţi, acestea se pot 
analiza şi se poate face o paralelă dacă:

a) Personajele poartă aceleaşi nume;
b) Nu se pot analiza şi nu se poate face nicio paralelă;
c) Întotdeauna se poate face o comparaţie referitoare la temă, personaje, condiţiile sociale, 
politice, sau de altă natură, adică o paralelă care constă în asemănările şi deosebirile dintre 
romane. 

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.
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303. 
Analizaţi cuvântul subliniat din următoarele versuri:
„Semănat-am grâu de vară
A ieşit numai negară.”

ţinând cont de:

a) cuvântul pe care îl determină:  ____________________
b) întrebarea la care răspunde: ______________________
c) prin ce parte de vorbire este exprimat: _______________________
d) Acest cuvânt ca parte de propoziţie este un____________________

Scrieţi pe linie răspunsurile.

304. Delimitaţi propoziţiile din frază prin linii verticale apoi analizaţi-le:

Când am intrat în casă şi când m-a văzut mama, s-a bucurat mult.  

a) enumeraţi predicatele din frază: ____________________________________________
b) subiectul în prima propoziţie este: _______________ 
iar în ultima este ________________
c) în casă îndeplineşte funcţia sintactică de _____________________________________ şi 
este exprimat prin _____________________________________.
d) cuvântul mama îndeplineşte funcţia de _________________________.

305. a) Descoperiţi şi transcrieţi substantivele în cazul nominativ:

A venit iarna. ______________________
Din cer cad fulgi mari. _________________
Pământul e o mantie albă de nea. _________________
Făgăduiala dată e datorie curată. ____________________
Recunoştinţa este o floare rară. _______________________

b) Substantivele în cazul nominativ, în propoziţie îndeplinesc funcţia de ________________
care răspunde la întrebările ______________________ .

306. Stabiliţi felul predicatelor în propoziţiile de mai jos:

Pleacă spre fierăria lui Iocan.   ___________________
Sinceritatea este cea mai bună calitate. ___________________
Elevii au fost scoşi într-o curte imensă. ___________________
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307. Citiţi fragmentul dat şi răspunde la următoarele cerinţe:

„Şi din zi în zi fata se făcea tot mai tăcută, mai galbenă şi mai gânditoare. Îi plăcea să iasă 
seara afară numai cu Scormon. Acesta, peste câteva zile, încetă a mai urla când îl întreba unde 
e Pascu, ci scheauna numai privind împrejur, ca şi când l-ar aştepta.”

1) Fata amintită este personajul literar ______________________ din nuvela 
________________________ de scriitorul _________________________ .

2) Extrage din fragment cuvintele prin care ni se redă înfâţişarea fizică şi morală a personaju-
lui.
_________________________________________________________

308. Citiţi cu atenţie:

„Şi eu eram vesel ca vremea cea bună şi şturlubatic şi copilăros ca vântul în turbarea sa.” 
      (I. Creangă, Amintiri din copilărie)

A. Prin acest enunţ povestitorul nostru îşi face singur caracterizarea. Procedeul literar 
prin care autorul singur se caracterizează poartă numele de:

a) autoportret
b) portret

B. Povestitorul Amintirilor povesteşte „copilăria copilului universal“. Numele acestui 
copil este _______________.

309. Scrieţi pe linii care sunt trăsăturile morale ale celor doi copii din textul dat:

Şi unde nu s-au adunat o mulţime de băieţi şi fete la şcoală, între care eram şi eu, un 
băiat prizărit, ruşinos şi fricos şi de umbra mea. Şi cea dintâi şcolăriţă a fost însăşi Smărăndiţa 
popii, o zgâtie de copilă ageră la minte şi aşa de silitoare, de întrecea mai pe toţi băieţii şi din 
carte, dar şi din nebunii. Însă părintele mai în toată ziua da pe la şcoală şi vedea ce se petrece... 
Şi ne pomenim într-una din zile că părintele vine la şcoală şi ne aduce un scaun nou şi lung...

      (Amintiri din copilărie, Ion Creangă)

Autorul: ________________________________________________________________
Smărăndiţa: _____________________________________________________________
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Soluţiile

1. a) este scrisă cu scopul de a fi prezentată pe scenă;

 c) apar indicaţii de regie;

 d) se dezvoltă un conflict dramatic.

2. expoziţiune

3. b) naraţiunea

4. Modul de expunere utilizat în textul citat este naraţiunea

5. a) P; b) Ş; c) A

6. b) artistic (literar)

7. b) stil jurnalistic

8. a) 14-24

 b) 18

9. 3. prefaţă

10. a) cu alineat

11. 1. alineat
 2. copertă
 3. cuprins

12. b) cu puţin mai mică decât a lui Pluto

13. b) lupta pentru nevastă

 d) lupta între bine şi rău 

14. Veronica Micle

15. c)Uniunea Astronomică Internaţională

16. Stricat – defect   fals – nearmonios

 Tenor – cântăreţ  frământa – a se agita

17. A. Adela, birjarul, naratorul 

 B. Trăsura – îngustă şi hârbuită
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18. c) Autorul scoate în evidenţă măreţia domnitorului Ştefan cel Mare şi a poetului Mihai 

 Eminescu, a celor doi români vrednici de cel mai bun vin, de cotnar.

19. 2, 3, 1

20. b) toamna

21. A. Piatra-Neamţ , Târgul-Neamţ
 B. Ceahlău

22. a) copii
 b) copii
 c) Copiii

23. Ioana este cea mai bună prietenă.

 De ce-l întreabă numai de mine?

 Alexandra învaţă cel mai bine.

 Drumul ce-l vezi este cel corect.

 Dacă vrei tu, n-o să-i zic nimic.

 Nicăieri nu-i mai bine ca acasă.

 Ştiu sigur că n-o să vrea.

 Magazinul din colţ nu-i deschis.

24. Şi-a luat inima-n dinţi şi s-a dus la doctor.

25. d) Ei erau proaspăt sosiţi.

26. Cine întreabă, nu greşeşte.

27. a) Liliana nu vine duminică la noi.

 b) Noi nu plecăm la gară.

28. mergi-merg; ai-au; este-sunt; îngrijesc-îngrijeşte; ciripeşte-ciripesc; sunt-este; aleargă-alerg;  
 fugim-fuge; râdem-râde.

29. El era dus cu gândurile. Se uita şi nu mai vedea, tot da cu nuiaua în apă şi nu ştia ce făcea.

30. a) sensul sau semnificaţia cuvântului

31. cal-de-mare, sfeclă de zahăr, viermele de mătase, după-masă
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32. Dimineaţa este bine în pădure. Soarele luminează, se găsesc flori şi îţi vine să strigi şi să cânţi:

 - Te salut, soare, şi frumoasă primăvară!

33. Organizaţia Naţiunilor Unite

 Facultatea de Filologie

 Mircea cel Bătrân

 Muzeul Literaturii Române

34. a) răzbate, înnoda, a coborî, sponzoriza

35. - Frăţioare, să-mi dai jucăria aceea de pe raft.

 - Tu nu te poţi duce s-o iei?

 - Tu eşti mai înalt, de aceea te-am rugat pe tine să mi-o dai.

 - Bine, am să ţi-o dau. Poftim!

 - Mulţumesc!

 - Cu plăcere!

36. Perioada cuprinsă între 1880 şi 1887, anul când apar primele crize acute ale bolii de ochi, a  
 fost considerată de către mulţi critici şi istorici de artă perioada de maturitate artistică a lui  
 Grigorescu.

37. c) autorul reuşeşte să redea trăsăturile negative ale băiatului care reies din acest fragment.

38. În ceea ce priveşte limba română, Titu Maiorescu a susţinut introducerea alfabetului latin în 
locul celui chirilic. A fost pentru o ortografie fonetică, combătând etimologismul. Cu privire 
la vocabular, Titu Maiorescu a sprijinit îmbogăţirea acestuia prin neologisme, fiind împotriva 
stricătorilor de limbă şi ridiculizând beţia de cuvinte.

39. 1. vor pleca

 2. nemişcaţi

 3. acesta

40. 1. doi

 2. un, doi

 3. două, unul

 4. două
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41. Propoziţie interogativă

42. Maria - substantiv propriu

 a plecat - verb

 încet - adverb

 în - prepoziţie

 pădurea - substantiv comun

 deasă - adjectiv

 ea - pronume personal

 a auzit - verb

 uuuuh! - interjecţie

 şi - conjuncţie

 s- - pronume reflexiv

 a întors - verb

 pe - prepoziţie

 cel - articol demonstrativ

 mai - adverb

 apropiat - adjectiv

 drum - substantiv comun
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43. Patru – numeral; 

 băieţi – substantiv;

 au plecat – verb;

 binişor – adverb;

 cu – prepoziţie;

 undiţele – substantiv;  

 cele – articol;  

 noi – adjectiv;   

 spre – prepoziţie;   

 râu – substantiv.

44. B) nouă-adjectiv; bunicul-substantiv; anevoios-adverb; stătea -verb

45. a) Pe lanuri dorm spicele grele,

 Asupra pădurii veghează de sus

 Cetatea eternelor stele.

 b) –Aşa-i, măi Niculae? D-aia eşti tu trist?. . . lasă că te facem noi popă, nu învăţător.

46. a) - Ce, nu dormi? Nu, nu plouă... Stăi acolo, că-i devreme.

 b) - Vreau să te văd plecând la şcoală, şcolăriţo!

47. d) linie de dialog, virgulă, punct

48. ortodox, greşeală, societate, batjocură, conştiinţă, cumsecade

49. 1. Să aveţi grijă de fraţii voştri!

 2. Ionel are acasă diferite animale, precum: gâşte raţe, cai, pui, miei.

 3. Peisajul era minunat, dar ei nu ştiau să-l aprecieze.

50. b) a urî

 d) aer

 e) viitor
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51. „Mi-a spus mie o vecină ...că n-o să fie bine... S-a uitat pe rând la ele şi nu  i-a venit să   
 creadă”.

52. Învăţătoarea îşi aminti cum l-a luat de mână şi l-a dus să vadă o sală de clasă. Băiatul s-a   
 aşezat într-o bancă şi a stat ca un şcolar adevărat. La plecare ea i-a dat o carte cu    
 multe ilustraţii. 

53. a) Aşa, aşa, grăbiţi-vă, să nu vi se întâmple ceva... D-zeu să v-ajute!

 b) Depărtările îmi dezvăluie oraşul înnegrit de fumuri.

54. - Ce ai, nene Iorgule? Parcă ai fi supărat.

 - E!...

 - Ba nu, zău, ţi s-a întâmplat ceva?

 - Mi s-a întâmplat o ticăloşie...Nici nu ştiu cum să-ţi spui...

55. Ploaia de toamnă cade repede pe acoperiş, când din văzduh se aude bum! bum! şi brâul 

 cerului se desface.

56. a) de loc

 b) de timp

 c) de mod

57. A. a) cuvintele subliniate sunt părţi de vorbire flexibile;

 B. a) cuvintele subliniate sunt părţi de vorbire neflexibile;

58. prepoziţie; conjuncţie; verb; adverb.

59. Valurile – neutru, pl., N

 apei – fem., sg., G

 mal – neutru, sg., Ac.

 zgomot – neutru, sg., Ac.

 peisajului – neutru, sg., D

 muzica – fem., sg., Ac.

 furtună – fem., sg., Ac.
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60. N. prietenul bun  N. bunul prieten

 G. (al ai, a, ale)   G. (al, ai, a, ale)

 prietenului bun  bunului prieten

 D. prietenului bun  D. bunului prieten

 A. prietenul bun  A. bunul prieten

61. 
Partea de vorbire Genul Numărul Cazul 

Alexandra substantiv feminin singular nominativ
lung adjectiv masculin singular acuzativ
fetele substantiv feminin plural nominativ

62. acea; acele; acel; acei

63. indicativ, perfect simplu

64. b) infinitiv

65. c) Modul conjunctiv, timpul prezent.

66. pleacă – prezent; citii – perfect simplu; voi fi terminat – viitor anterior; absorbea – imperfect

67. subiect, predicat, complement circumstanţial de loc, atribut adjectival

68. 1. pronume personal

 2. pronume posesiv

 3. numeral

 4. verb

69. Sus – complement; pe cer – complement; stelele – subiect; mici – atribut; sclipesc – predicat; 
minunat - complement

70. al treilea; ai noştri

71. a) coordonare copulativă

 b) coordonare adversativă

72. 1. copulativă

 2. adversativă

 3. disjunctivă

 4. conclusivă



108 109

73. 1. Am întrebat-o pe Aurora 1/ dacă nu vrea 2/ să revadă în vacanţa mare locurile copilăriei   
 sale.3/

 2. Când l-am întâlnit pe Sorin 1/ l-am întrebat 2/ pe unde va călători în vacanţă. 3/

74. b) raportul este de coordonare

75. Raport de coordonare

76. 1. Completivă directă

 2. Completivă indirectă

 3. Complectivă directă

 4. Complectivă indirectă

77. 1. Circumstanţială de loc

 2. Circumstanţială de timp

 3. Circumstanţială de mod

78. a) raport de subordonare;

 b) raport de subordonare;

 c) raport de coordonare.

79. subiect-substantiv,

 predicat-verb,

 complement circumstanţial de loc-substantiv cu prepoziţie, 

 atribut-adjectiv

80. Elevii – subiect, substantiv; 

 au plecat – predicat, verb;

 în excursie – complement circumstanţial de loc, substantiv cu prepoziţie

81. a) subiect; b) complement direct;  c) complement indirect;

82. b) substantiv 

83. literar

 enervantă

 distribuite
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84. repede    cupru

    încet

  probă    vreme

85. scade

 creşte

 ici

 departe

86.  mic – mare 

 aproape – departe 

 aprins – stins 

 lumină – întuneric

87. a face o plimbare

 a băga de seamă

 a-şi bate joc

88. - alb ca varul

 - galben ca ceara

 - limpede ca apa

 - dulce ca mierea

 - amar ca fierea

89. postbelic

 antebelic

 inutil

 învăţător

90. c) om avar, zgârcit

91. 1. - c);  2. – d);  3. – e);  4. – b);  5. – a)
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92. prieten – amic 
 tristeţe – supărare 
 văzduh – aer 
 a nădăjdui – a spera 

93. c) copac-arbore

 e) casă-locuinţă

94. timp; a gândi; speranţă; a vorbi; fotografie

95. compunere prin alăturare

 derivare cu sufix

 schimbarea categoriei gramaticale

 compunere prin contopire

96. a) compunere prin alăturare

 b) derivare cu prefix

 c) derivare cu sufix

 d) schimbarea categoriei gramaticale

97. bunic – străbunic  

 gândire – răzgândire 

 cameră  – anticameră  

 suportabil – insuportabil 

 strat – substrat 

98. 1. inimioară

 2. lăptic

 3. omuleţ

 4. cheiţă

 5. copilaş

99. c) Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie
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100. Cuvintele necunoscute - dicţionare

 Normele, regulile, îndrumările dintr-un anumit domeniu – îndreptare

 Cunoştinţe multilaterale din diferite domenii – enciclopedii

101. b) diferite dicţionare, îndreptare şi enciclopedii

102. a) m-au vizitat 

 b) aceştia

 c) au fost chemaţi

 d) nu-mi fac

103. - box; explicaţie: fix; expoziţie; lux; taxi

104. - benzi; râsuri; cristalul; colţurile

105. 1. am fi mers, am fi ştiut

 2. vor merge

 3. pleacă

106. A) scrisoare

107. Nu e suficient să vrei, trebuie să poţi.

 S-a întâmplat că trebuia să plecăm.

108. Eu sunt cel mai bun la matematică.

 A fost frumos la munte.

109. - imită

 - scot

 - văd

 - v-aud

 - mă prind

110. a) este text scris în grai bănăţean

111. a) latină
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112. a) fondul principal de cuvinte 

 b) masa vocabularului

113. - muntean; moldovean; crişan; bănăţean ; maramureşean

114. „Scrisoarea lui Neacşu”; 1521

115. pită-pâine; socac-stradă; cătană-soldat; şnaider-croitor; cucuruz-porumb;

116. Limba română literară

117. a) cartofi, porumb, fasole

118. a) Proştii

 b) Gândăcelul

 c) Cireşarii

 d) Iarna

 e) Bunica Safta

 f) Vrăjitorul din Oz

119. Judecata vulpei, Petre Ispirescu;

 Ion Roată şi Cuza Vodă, Ion Creangă;

 Tigva fandosită, Jovan Sterija Popović;

 Iarna, Vasile Alecsandri.

120. a) Ioan Slavici

 b) B.Şt.Delavrancea

 c) Alecu Russo

 d) Mihail Sadoveanu

121. a) Crăiasa din poveşti

 b) O scrisoare pierdută

 c) Limba noastră

 d) Baltagul
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122. DA

123. 1. Specie a genului dramatic în care sunt înfăţişate personaje, moravuri sociale care stârnesc 
râsul, având final comic.

124. a) liric, c) epic, f) dramatic

125. c) catren

126. a) versuri

 b) catren

 c) rimă încrucişată

127. a) a – a / împerecheată  b) a – b / îmbrăţişată

   b – b    a – b 

128. c) descrierea

129. c) descrierea, dialogul

130. descriere

131. dialog

132. b) epitet

133. A .luna, codrul, frunza, ramuri

 B. personificare

134. viu, tânăr

135. Scaaarţi! – onomatopee

 Nemernic – epitet 

136. a) în livadă

137. Iosif, Maria, pruncul Iisus

138. A. trei, Ţarigrad

 B. nori, cocoare

139. a) văduvă, înaltă, uscăţivă
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140. 1. Domnul – un om nalt, slab, cu barba rară şi înspicată.

 Domnul era încruntat şi galben.

 2. Domnul striga pe băieţi c-un glas ascuţit.

141. c) naltă, uscăţivă cu ochii căprui

142. 1. expoziţiunea ( expoziţia)

 2. intriga

 3. desfăşurarea acţiunii

 4. punctul culminant

 5. deznodământul

143. c) succesiunea faptelor, a evenimentelor la care participă personaje literare;

144. a) punctul culminant

145. A) reclama

146. a) NU

 b) Stilului publicistic

147. A – 2;  B - 1

148. a) stil ştiinţific

149. b) stil ştiinţific 

150. A – publicistic sau ziaristic;

 B – artistic.

151. c) căror feluri de oameni le spunem că sunt „precum un urs”

152. F – O – F

153. b) în ambele texte se aminteşte numărul trei;

154. c) este îngrijorat

155. a) autorul scrie la persoana întâi;

 c) îşi aduce cu drag aminte de satul natal şi de farmecul copilăriei

156. c) vor avea reducere toţi beneficiarii, nu doar cei angajaţi în întreprinderile publice
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157. b) Alex s-a dus la vecinii săi.

158. Nu toţi copiii au rezolvat exerciţiile, fiindcă erau dificile.

159. e) Roxana şi-a invitat toţi colegii.

160. A. a), b)

 B. Afară, în faţa palatului, era o grădină mare cu copacii roşii şi albaştri;

161. b) Crăiasa din poveşti

 Mihai Eminescu

162. b) din poveşti

163. a) Viaţa şi opera lui Grigorescu

 b) Profil de fată, Evreul cu gâsca, La mare, Cap de fetiţă, Bătrână din Brolle, Nud

164. A – b; liric B –a; împerecheată C – c; epitete

165. c) Textul aparţine genului dramatic şi este scris sub formă de dialog. 

166. b)

167. actór

 prevedére

 cámeră

 lápoviţă

168. ce-re-re, a-pă, pă-mân-tu-lui, a-tlet, a ra-ti-fi-ca

169. e) diftong, hiat, diftong

170. Diftongi: poa-tă, le-ai;  vocale în hiat: scri-e, fi-e-care;

171. B) o semivocală şi o vocală rostite în aceeaşi silabă

172. b) adverb, verb auxiliar, prepoziţie

173. a) variabile

 b) invariabile

174. substantiv; adjectiv; adverb;

175. c) pronume
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176. O furnică mică, mică,

 Dar înfiptă, vasăzică,

 Ieri, la prânz, mi s-a urcat

 De pe vişinul uscat,

 Pe picioare, pentru căci

 Mi le-a luat drept nişte crăci.

177. a) Nu face asta!

178. „Fii bun, nu mai fi rău, c-ai s-o păţeşti. Creează-ţi o idee despre proprii tăi amici ale căror fapte 
nu le agreăm.”

179. b) neflexibile

180. 1. stolul

 2. mulţimea, roi

 3. cârdul

181. vorba: substantiv comun, simplu, feminin, singular, acuzativ; 

 celui: pronume demonstrativ de depărtare, masculin, singular, genitiv;

 care: pronume relativ, nominativ;

 durerea: substantiv comun, simplu, feminin, singular, nominativ

 celui: pronume demonstrativ de depărtare, masculin, singular, genitiv;

182. comparativ de superioritate, comparativ de inferioritate, comparativ de egalitate

183. d) vorbii

184. e) superlativ absolut

185. citii

 să citiţi

 (de) citit

 citind

186. 1) Venind; 2) cântând, dansând;  3) ieşind.
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187. a) Luasem, b) Să fi luat,  c) Aş fi fost luat

188. hotărăşti; vom vedea; aţi făcut; să termine

189. c) S+A+A+P

190. a) Subiectul: Elevul;

 b) subiect + atribut + complement de agent + predicat verbal + complement direct + atribut

191. b) subiect, predicat nominal

192. care vesel pâlpâieşte

193. 1,2,3 subordonate atributive

194. propoziţia completivă de timp, propoziţia completivă de loc

195. 

pronume persoana gen număr caz
funcţie 
sintactică

Fiecare masculin singular nom. subiect
despre tine pers. a II-a singular ac. compl. indirect
de care ac. compl. indirect
în toate plural ac. compl indirect

196. Valori ale lui o (trei): pronume personal (Pe ea am zărit-o); adjectiv provenit din numeralul 
cardinal (Mi-am luat o carte şi două caiete); adjectiv pronominal nehotărât (O carte e interesantă, 
alta nu este);

197. a) feminin, singular, dativ, complement indirect

 b) masculin, plural, genitiv, atribut genitival

 c) feminin, singular, acuzativ, complement de loc

198. 4-cuvânt, 6-dulciuri, 8-tablou, 2-eroare, 5-omenie

199. apostrofă – imputare;  elevat - rafinat;  utopic – închipuit;

200. Îngăduinţă – încuviinţare (c) ;  detriment – daună (b)

201. Plămân; pătrunjel; strâmt; trimite; cuprinde; duminică
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202. - Tace ca peştele-n apă

 - Macină ca o moară stricată

 - Merge ca melcul

 - Zboară ca o săgeată

203. Castanul, rost, hartă, bloc, statura, înfăţişare

204. a mânca; a vizita; a apăra; a năvăli; a se plimba

205. a iubi – a urî, 

 a greşi – a îndrepta

206. a) omonimie

207. a) paronime

 b) antonime

 c) omonime

 d) paronime

208. Viitorul şi trecutul;

 capăt începutul

209. a) trei

210. A

211. c) Cuvinte noi pe care le vom găsi în dicţionarele de neologisme.

212. a) Cenuşiii;

 b) veselii

 c) Frumoşii

213. c) cartea

214. Eram la ţară. Râul curgea lin la vale. Ionel, fratele meu era un bun înnotător. El înnota în apa 
limpede.Deodată cerul s-a înorat. Pădurea se înegrise. Până să ajungem acasă, se înoptase.Eram 
la ţară. Râul curgea lin la vale. Ionel, fratele meu era un bun înotător. El înota în apa limpede.
Deodată cerul s-a înnorat. Pădurea se înnegrise. Până să ajungem acasă, se înnoptase.

215. 2,1
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216. un dărap – o bucată, o probit – a încercat, tăbărât – obosit;

217. 1. ciorap; 2. nasture; 3. curte; 4. trifoi;

218. Un dărap – o bucată   să se bage – să intre

 Geal – deal    înuntru - înăuntru

 O probit – a încercat   tăbărât – obosit 

 Ogină - odihnă

219. week – end-ul , Sokobanja

 Organizaţia Naţiunilor Unite

 Internet

 fast- food

220. a) Fii cuminte! / Fi cuminte!

 b) Ce-s cu cărţile acestea? / Ce-i cu cărţile acestea?

 c) Daţi-vă jos. / Dăţi-vă jos.

 d) Lucrul acesta este cel mai principal. / Lucrul acesta este principal.

221. A. societatea burgheză

 B.  sfârşitul sec. al XIX - lea

222. Din regimul burghezo-moşieresc.

223. c) este vorba despre sfârşitul secolului al XIX-lea.

224. „Lupul moralist”; Grigore Alexandrescu; epic; fabulă .

225. b); este o operă epică ;  d) unele personaje au puteri supranaturale

226. „Copiii Căpitanului Grant; Jules Verne; roman

227. C) dramatic

228. c) baladă cultă

229. a) liric

230. a) baladă cultă

 b) poem
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231. c) baladă populară

232. c) jurnal

233. Biografie

234. A – c) sunt date biografice; B – a.este un text autobiografic

235. a) 1.

 c) 2.

 d) 3.

 b) 4.

236. a) epitet – comparaţie

 b) enumeraţie

 c) epitet - personificare

237. b) epitet triplu, personificare

238. b) dialogul, descrierea

239. portret

240. c) dialog

241. A. flocan, târându-se, cu labele întinse, colbăind cu coada, turtit la pământ

 B.  zăreşte, prinde viaţă, tresare, scheunând iar cu frică

242. A. fată tânără, se uita cu sfială, se simţea măgulită

 B. caracterizare directă

243. A. fizice

 B. grozav de mare, puternic

244. Stilul ştiinţific
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245. A. Stilul ştiinţific

 B.

 - Stilul artistic (beletristic)

 - Stilul administrativ-oficial

 - Stilul publicistic

 - Stilul familial

 - Stilul epistolar

246. 1. – ştiinţific; 2 – artistic.

247. Copiii s-au întors în grădină şi au văzut că petalele florii lor preferate se ofilesc. Alina l-a 
întrebat pe profesorul de ştiinţe naturale care e cauza, deşi la ora de botanică au învăţat. Era 
deja târziu când au plecat acasă.

 -Tu ştii ce temă avem pentru mâine la istorie? zise Mircea.

 -Da, ştiu, avem de făcut o compunere despre perioada lui Mircea cel Bătrân.

248. - Pe vremea când eram în viaţă şi aveam o inimă de om, răspunse statuia, nu ştiam ce-s 
lacrimile…

249. 4. Bine, nene, păcatele mele! de ce n-ai venit la berărie?

250. a) uşori, luciu, de aur. ( 2 sunt de ajuns)

 b) aburii ca fantasme , râul se-ncovoiae ca un balaur (1 e de ajuns)

 c) figurativ

 d) vizuale

251. Ion Creangă ; Mihail Sadoveanu

252. A. c) La gura sobei

 B. DA

253. a) cuvântul jertfă se desparte: jert-fă, pentru că pronunţarea grupului tf în aceeaşi silabă nu 
este posibilă.
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254. ca-i-să

 e-cu-a-ţi-e

 trac-tor

 ti-groai-că

 drept-unghi /drep- tunghi

 sub-or-do-na-tă / su-bor-do-na-tă

255. a-lin-tă

 un-ghi-e

 as-tru

 mon-stru

 pi-soi

256. Triftongi : leoaică, beai

 Diftongi: floare, iubire

 Hiat : alianţă, geograf, 

257. - concluzie;  erbicid; simpozion; start; ştampilă

258. a) I, o, a, a; 

 b) Andrei, au, au;

 c) Alee;

 d) Ioana, lăcrimioare;

 e) Răs-pún-de

259. au ieşit – verb predicativ, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a treia, plural

 al treilea – numeral ordinal, masculin, nominativ

 a crede – verb predicativ, infinitiv

 aceasta – pronume demonstrativ, feminin, singular, nominativ

260. ta, al meu
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261. 1. albastrul

 2. leneşul, scumpul

262. al cărei; al cărui; ale căror; ai cărei

263. propoziţia atributivă,

 propoziţia circumstanţială de timp, 

 propoziţia completivă directă

264. a) P.S.circumstanţială de cauză

 b) P.S.circumstanţială de timp

 c) P.S.circumstanţială de loc

 d) P.S.circumstanţială de mod

265. a) coordonare copulativă

 b) coordonare conclusivă

 c) coordonare adversativă

 d) coordonare disjunctivă

266. modală; cauzală

267. Sinonime: a râde – a se bucura, greşeală – eroare, niciodată – nicicând

268. b) să anunţe

269. profund = adânc

 greşeală = eroare

 umor = veselie, haz

 decis = hotărât

 galant = politicos, atent

 intrigant = curios

270. c) neascuţit

271. b) arhaism

272. b) vreme
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273. Ei au fost să facă baie în Dunăre.

 Mi-a fost foarte frig.

 Doamna profesoară, dumneavoastră aţi fost la magazin?

274. Şagă – glumă

 Gătit – terminat, sfârşit

 Mânios – supărat

275. cântic, viers

276. Păreţi  -  pereţi   coloarea  -  culoarea 

 Adecă  - adică   supt  -  sub

 Cetit  -  citit   fereştile  -  ferestrele

 Câne  -  câine   pănă  -  până

277. dimineaţa, dulce, seara, a vinde, prieten

278. tort   vopsea

 dimineaţa  pentru că

 unt   cămaşă

 noroi   gălăgie

279. O scrisoare pierdută

 Amintiri din copilărie

 Crăiasa din poveşti

280. 1. Harry Potter

 2. Harry Potter

 3. J. K. Rowling

281. O scrisoare pierdută -  I.L.Caragiale

282. A) genul epic

 B)  naraţiune

283. elegie
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284. A. baladă cultă

 B.genul epic

285. epitet

286. 1) din vreme-n vreme

 2) din când în când

287. Luna

 c) metafora

288. 1. Amintiri din copilărie

 2. Da, apar

 3. Şi unde nu s-au adunat o mulţime de băieţi şi fete la şcoală, între care eram şi eu, un băiat 
prizărit, ruşinos şi fricos şi de umbra mea. Şi cea dintâi şcolăriţă a fost însăşi Smărăndiţa popii, 
o zgâtie de copilă ageră la minte şi aşa de silitoare, de întrecea mai pe toţi băieţii şi din carte, 
dar şi din nebunii.

289. a) sunt daţi indicii spaţiali;

 c) motivul pus în relief este moara;

 d) cele cinci cruci sunt un simbol şi totodată o intrigă

 e) moara cu timpul a devenit un popas pentru drumeţi, o cârciumă

290. A. – b) genul dramatic

 B. – b) textele sunt scrise sub formă de dialog; c) autorul se foloseşte de îndrumări şi didascalii; 
d) sunt scrise pentru a fi jucate pe scenă

291. Mergeam spre şcoală. Deodată, mi-a apărut în faţă o pisică. Avea o blăniţă tărcată şi mustăţile 
mari i se mişcau încet. Am scos din pachet un sandviş şi i l-am dat. Am vrut să îmi continuu 
drumul, dar am constatat că mă urmează. Mă privea galeş şi torcea încet. Privirile noastre s-au 
întâlnit uimite. Am înţeles imediat că familia noastră o să se mărească în curând.

292. a) o lucrare trebuie să fie scrisă într-o limbă literară, fluentă, cu propoziţii logice;

 c) trebuie ţinut cont de momentele unei opere literare ( expoziţiune, intrigă...)

 e) într-o operă pot fi combinate mai multe moduri de expunere;

 g) într-o lucrare se poate face portretul fizic şi moral al personajelor.
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293. b) Fiecare lucrare trebuie să conţină titlu, să înceapă cu alineat, să fie scrisă într-o limbă literară 
şi după normele ortografice şi de punctuaţie;

294. b) numărul paginii în care se vorbeşte despre acea noţiune

295. Gramatica limbii române

 Dicţionar explicativ al limbii române

296. a) autor

 b) cuprins

 c) copertă

 d) prefaţă

297. Frumuseţea şi caracterul maiestuos al Dunării au constituit frecvent surse de inspiraţie pentru 
poeţi, pictori, muzicieni şi alţi oameni de cultură? Cea mai cunoscută creaţie culturală dedicată 
fluvului este “Dunărea albastră”, un vals vienez creat de Johan Strauss Tânărul în 1886 care a 
devenit un imn neoficial al Vienei Imperiale.

298. a) cuvintele: motan, telegrafist, salam, slănină – sunt noţiuni concrete, reale; 

 c) textul de mai sus este unul modern, fiind vorba despre imaginaţia autorului şi nu este un text 
cu fapte reale.

299. DA

300. c) autorul 2 este mai îngrijorat decât autorul 1

301. 1. „au văzut un somn uriaş” – „s-au fotografiat cu trofeul lor”

 2. „ un somn uriaş de peste opt kilograme „ – „ bunicul a făcut o fotografie”

302. c) Întotdeauna se poate face o comparaţie referitoare la temă, personaje, condiţiile sociale, 
politice, sau de altă natură, adică o paralelă care constă în asemănările şi deosebirile dintre 
romane. 

303. a) am semănat

 b) Ce?

 c) Substantiv

 d) acest cuvânt ca parte de propoziţie este un complement direct 
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304. Când am intrat în casă/ şi când m-a văzut mama/, s-a bucurat mult.  

 a) am intrat, a văzut, s-a bucurat;

 b) inclus, subînţeles;

 c) complement circumstanţial de loc – substantiv cu prepoziţie;

 d) subiect

305. a) iarna

 fulgi

 pământul

 făgăduiala

 recunoştinţa

  b) subiect; Cine? Ce?  

306. verbal; nominal; verbal

307. 1) Sanda; Scormon; Ioan Slavici

 2) tăcută, galbenă, gânditoare

308. A. a) autoportret

 B. Nică

309. Autorul: băiat prizărit, ruşinos şi fricos şi de umbra lui

 Smărăndiţa: o zgâtie de copilă ageră la minte şi aşa de silitoare, de întrecea mai pe toţi băieţii şi 
din carte, dar şi din nebunii.
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Lista standardelor de învăţământ după care sunt alcătuite exerciţiile 
pentru examenul final 

NIVELUL DE BAzĂ

Următoarele enunţuri descriu ce trebuie elevul/eleva să ştie şi să realizeze la nivelul de bază.

ABILITĂŢI DE CITIRE ŞI ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT

În domeniul  ABILITĂŢI DE CITIRE ŞI ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT elevul/eleva:

LR.1.1.2. face diferenţa dintre un text artistic şi neartistic, ştie să stabilească felul textului: 
expoziţiunea, descripţia, naraţiunea, argumentarea

LR.1.1.3. recunoaşte stiluri funcţionale diferite în exemple simple
LR.1.1.4. face diferenţa dintre părţile de bază ale textului şi ale cărţii (titlul, subtitlul, textul de bază, 

capitolul, alineat, notiţe de substol, cuprins, prefaţă, postfaţă); recunoaşte citatul
LR.1.1.5. găseşte informaţiile de bază din text după criterii date
LR.1.1.6. face distincţia dintre informaţiile importante şi cele neimportante dintr-un text
LR.1.1.7. face corelaţia dintre informaţiile şi ideile prezentate în text, sesizează relaţiile temporale, 

de scop, cauză – consecinţă etc. şi trage concluzia pornind de la conţinutul şi mesajul din 
text

EXPRIMAREA ÎN SCRIS

În domeniul EXPRIMAREA ÎN SCRIS elevul/eleva:

LR.1.2.1. ştie să scrie correct
LR.1.2.2. alcătuieşte o propoziţie corectă din punct de vedere gramatical
LR.1.2.6. știe să folosească dicţionare şi îndreptare ortografice
LR.1.2.7. aplică normele ortografice în exemple simple
LR.1.2.8. identifică valorile artistice, etice și culturale dintr-un text citit

GRAMATICA, LEXICUL, LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ

În domeniul GRAMATICA elevul/eleva trebuie:

LR.1.3.1. să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere grammatical
LR.1.3.2. să identifice în propoziţii scurte părţile de vorbire învăţate
LR.1.3.3. să respecte regulile de punctuaţie în scris şi în citire
LR.1.3.4. să aplice regulile de ortografie în scris
L.R.1.3.5. să scrie citeţ şi corect după dictare şi în compuneri
LR.1.3.6. să cunoască părţile de vorbire flexibile şi neflexibile
LR.1.3.7. să cunoască categoriile gramaticale ale părţilor de vorbire flexibile
LR.1.3.8. să identifice şi să folosească corect modurile şi timpurile verbelor
LR.1.3.9. să identifice unităţile sintactice dintr-o propoziţie sau frază
LR.1.3.10. să însuşească raportul dintre propoziţii în frază
LR.1.3.11. să sesizeze raportul de coordonare şi subordonare în frază
LR.1.3.12. să aplice normele morfosintactice în comunicarea scrisă şi orală
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În domeniul LEXICUL elevul/eleva trebuie:

LR.1.3.13. să identifice sensul cuvintelor (sinonime, antonime, omonime, paronime)
L.R.1.3.14. să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi
LR.1.3.15. să găsească sinonime pentru cuvintele din textul citit
LR.1.3.16. să aplice procedeele de îmbogăţire a vocabularului pentru a forma cuvinte noi
LR.1.3.17. să știe să folosească dicţionare, îndreptare și enciclopedii

În domeniul LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ elevul/eleva trebuie:

LR.1.3.18. să utilizeze corect limba română literară în diferite situaţii.
LR.1.3.19. să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral şi scris
L.R.1.3.20. să facă distincţia dintre formele de exprimare în limba română literară şi dialectală
LR.1.3.21. să cunoască evoluţia limbii române şi dezvoltarea limbii române literare
LR.1.3.22. să înţeleagă importanţa variantei literare a limbii române faţă de exprimarea dialectală

LITERATURA

În domeniul LITERATURA elevul/eleva trebuie:

LR.1.4.1. să facă legătura dintre titlurile operelor literare citite (prevăzute prin programa şcolară  
pentru clasele V – VIII) şi numele scriitorilor

LR.1.4.2. să recunoască genurile literare de bază (genul liric, epic şi dramatic)
LR.1.4.3. să identifice noţiunile elementare de versificaţie (versul, strofa, rima, ritmul etc.)
LR.1.4.4. să facă distincţia dintre textele narative, descriptive şi dialogate
LR.1.4.5. să recunoască figurile de stil de bază (epitetul, comparaţia, onomatopeea)
LR.1.4.7. să recunoască ideile principale şi secundare dintr-un text; observă elementele importante 

dintr-un text literar (timpul şi locul acţiunii, personajele…)
LR.1.4.8. să stabilească trăsăturile fizice şi morale ale personajelor principale din text
LR.1.4.9. să identifice momentele subiectului unui text literar (expoziţiunea, intriga, desfăşurarea  

acţiunii, punctul culminant şi deznodământul)
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Următoarele enunţuri descriu ce trebuie elevul/eleva să ştie şi să realizeze la nivelul mediu.

ABILITĂŢI DE CITIRE ŞI ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT

În domeniul  ABILITĂŢI DE CITIRE ŞI ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT elevul/eleva:

LR.2.1.2. diferenţiază un text artistic și neartistic pe baza cunoștinţelor și abilităţilor însușite
LR.2.1.3. identifică textele scrise în diferite stiluri funcţionale
LR.2.1.4. face diferenţa dintre toate părţile textului şi ale cărţii, inclusiv indicele de nume, literatura 

de specialitate şi dicţionarul de terminologie literară
LR.2.1.5. face paralelă între informaţiile din mai multe texte
LR.2.1.6. face distincţia dintre subiectivitatea şi obiectivitatea informaţiilor dintr-un text citit
LR.2.1.7. recunoaşte atitudinea scriitorului pe baza informaţiilor, ideilor şi mesajelor prezentate în 

text

EXPRIMAREA ÎN SCRIS

În domeniul EXPRIMAREA ÎN SCRIS elevul/eleva:

LR.2.2.4. aplică normele ortografice ale limbii literare
L.R.2.2.5. recunoaşte valorile artistice ale unui text
L.R.2.2.6. face analiza simplă a unui text literar

GRAMATICA, LEXICUL, LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ

În domeniul GRAMATICA elevul/eleva trebuie:

LR.2.3.1. să respecte regulile de despărţire a cuvintelor în silabe
LR.2.3.2. să aplice regulile de scriere corectă a unităţilor fonetice proprii limbii române (diftongi, 

triftongi etc.)
LR.2.3.3. să identifice în propoziţii părţile de vorbire
LR.2.3.4. să aplice regulile de ortografie şi de punctuaţie
LR.2.3.5. să identifice şi să analizeze părţile de vorbire flexibile şi neflexibile
LR.2.3.6. să folosească corect categoriile gramaticale ale părţilor de vorbire flexibile
LR.2.3.7. să alcătuiască paradigma verbelor după modurile şi timpurile însuşite
LR.2.3.8. să facă distincţia dintre unităţile sintactice în propoziţie şi frază
LR.2.3.9. să ştie felurile propoziţiilor din frază
L.R.2.3.10. să aplice normele morfosintactice în comunicare scrisă şi orală

În domeniul LEXICUL elevul/eleva trebuie:

LR.2.3.11. să identifice sensul unui cuvânt necunoscut
L.R.2.3.12. să-şi îmbogăţească vocabularul cu expresii şi cuvinte noi
LR.2.3.13. să recunoască omonimele, antonimele şi paronimele din textele literare
LR.2.3.14. să folosească dicţionare pentru înţelegerea neologismelor din textile citite

În domeniul LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ elevul/eleva trebuie:

LR.2.3.15. să respecte normele gramaticale într-un mesaj oral şi scris
L.R.2.3.16. să facă distincţia dintre formele de exprimare în limba română literară şi dialectală
LR.2.3.17. să cultive varianta literară a limbii române în toate situaţiile de comunicare
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LITERATURA

În domeniul LITERATURA elevul/eleva trebuie:

LR.2.4.1. să facă legătura dintre operele literare obligatorii cu perioada în care au fost scrise şi 
perioada care a fost descrisă

LR.2.4.2. să recunoască genurile literare pe baza fragmentelor, personajelor şi situaţiilor 
caracteristice

LR.2.4.3. să facă distincţia dintre scrierile lirice şi epice (baladă şi poem)
LR.2.4.4. să facă distincţia textelor ştiinţifico-literare: biografia, autobiografia, jurnal, note de drum
LR.2.4.5. să recunoască figurile de stil (personificarea, metafora, hiperbola, etc)
LR.2.4.7. să facă distincţia dintre descriere, povestire, monolog şi dialog
LR.2.4.8. să stabilească trăsăturile fizice şi morale ale personajelor din text
LR.2.4.9. să ştie să alcătuiască un jurnal despre operele literare citite
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Următoarele enunţuri descriu ce trebuie elevul/eleva să ştie şi să realizeze la nivelul avansat.

ABILITĂŢI DE CITIRE ŞI ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT

În domeniul  ABILITĂŢI DE CITIRE ŞI ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT elevul/eleva:

LR.3.1.2. analizează textele scrise în diferite stiluri funcţionale

EXPRIMAREA ÎN SCRIS

În domeniul EXPRIMAREA ÎN SCRIS elevul/eleva:

LR.3.2.3. aplică normele ortografice ale limbii literare
LR.3.2.4. identifică şi analizează valorile artistice ale unui text

GRAMATICA, LEXICUL, LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ

În domeniul GRAMATICA elevul/eleva trebuie:

LR.3.3.1. să aplice regulile de despărţire a cuvintelor în silabe
LR.3.3.2. să cunoască noţiunile de fonetică a limbii române
LR.3.3.3. să analizeze părţile de vorbire ţinând cont de categoriile gramaticale
LR.3.3.4. să facă distincţia dintre unităţile sintactice în propoziţie şi frază
LR.3.3.5. să ştie felurile propoziţiilor coordonate şi subordonate din frază şi ortografia lor

În domeniul LEXICUL elevul/eleva trebuie:

LR.3.3.6. să știe să găsească sensul unui cuvânt necunoscut și să-l aplice în vorbirea cotidiană
LR.3.3.7. să folosească cuvintele și expresiile însușite în toate situaţiile de comunicare

În domeniul LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ elevul/eleva trebuie:

LR.3.3.9. să distingă formele de exprimare literară şi dialectală
LR.3.3.10.  să cultive varianta literară a limbii române în toate situaţiile de comunicare

LITERATURA

În domeniul LITERATURA elevul/eleva trebuie:

LR.3.4.1. să recunoască titlul operei literare, autorul, genul şi speciile literare pe baza fragmentelor 
date, personajelor caracteristice, temelor şi motivelor

LR.3.4.2. să recunoască caracteristicile esenţiale ale genurilor literare într-un anumit text
LR.3.4.3. să determine figurile de stil în operele literare
LR.3.4.4. să analizeze operele literare citite  
LR.3.4.5. să analizeze trăsăturile fizice şi morale ale personajelor din text
LR.3.4.7. să respecte metodologia lucrărilor scrise
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