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TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR LA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
VARIANTA NR.2
Toate subiectele sunt obligatorii
Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul pentru a putea răspunde la cerinţele de mai jos:
„Mult stimate astru auriu,
Sau, mai simplu, dragă soare,
M-am hotarât să-ţi scriu
O scrisoare.

( Oricum, iarna tu ştii doar să strici,
Să ne moi gheţuşul, să ne topeşti nămeţii,
Când apari tu nu se poate nici
Să mă bat cu bulgări cu băieţii!)

Nu c-aş şti să scriu cine ştie ceDe ortografie mă apucă frica
Şi mama, când e supărată,zice
Că scriu mi-au ca pisica-

Sau şi mai grozav ar fi-ştii cum?Să ţină vacanţa-acum vreo zece ani...
Pentru şcoală, iarnă, frig, oricum
E destulă vreme când vom creşte mari.

Dar am aflat
Că numai şi numai de tine
Depinde cu adevărat
Vacanţa şi vara cât ţine.

Sigur, tu poţi să alegi oricare
Dintre căile de care eu îţi scriu,
Doar să crească puţintel vacanţa mare
Şi să-nceapă şcoala mai tărziu.

De aceea m-am hotărât,
Stăpân al vacanţelor şcolăreşti,
Să te conving să o lungeşti
Cât de cât;

Tare-aş vrea să ştiu ce-o să urmezi,
Dar cum sper că te-am convins un pic,
Îţi aştept răspunsul şi semnez
Eu şi cu pisoiul Arpagic.

Să mai stai vreo două luni pe loc,
Să rămână vara neschimbată,
Iar de-ţi va fi greu,ca o răsplată,
Iarna poţi să nu mai vii deloc.
(Scrisoare, Ana Blandiana)
Cerinţe
1. Explică, în 30-50 de rânduri, titlul textului. (8p.)
2. Extrage două structuri din text ce reprezintă o adresare directă. (4p.)
3. Găseşte câte un cuvânt cu sens asemănător pentru:răsplată,să strici, (te)-am convins . (8p.)
4. Scrie câte un enunţ cu ortogramele:mi-au, numai, de loc. (6p.)
5. Desparte în silabe cuvintele:simplu, astru, auriu, creşte. (8p.)
6. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul „vii” să aibă sensuri diferite. (8p.)
7. Extrage din text: un substantiv la genul neutru; un verb la persoana a III-a,numarul singular; un numeral
cardinal. (6p.)
8. Scrie un enunţ în care un substantiv propriu selectat de tine din text să fie subiect. (6p.)
9. Alcătuieşte un enunţ în care verbul „a fi”să fie la persoana a III-a,numărul plural,timpul trecut. (6p.)
Subiectul II (30 de puncte)
Redactează şi tu o scrisoare, de 10-12 rânduri, unui prieten/unei prietene, în care să îi descrii cum ţi-ai
petrecut o zi din vacanţa de vară într-o excursie la Constanţa, când ai vizitat Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie, unul dintre cele mai bogate din România, fondat în 1879, cu un patrimoniu impresionant, de peste
430.000 de obiecte.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere:
redactarea conform tipului de text cerut; (10p.)
precizarea a două elemente ale contextului spaţio-temporal; (5p.)
utilizarea descrierii subiective/literare, ca mod de expunere predominant; (10p.)
respectarea normelor de ortografie, punctuaţie, exprimare corectă şi de aranjare în pagină. (5p.)

