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TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR LA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
VARIANTA NR.3
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:
„Zilele trec.
S-au aurit a toamnă pădurile cu arbori tineri,ale Ipoteştilor.
Iazurile s-au acoperit cu o pânză subţire, de verdeaţă. Firele ierburilor ascunse taie oglinda domol
mişcătoare şi păsările cu pene galbene trec peste ele,clătinându-le blând.
Se aud sunete îndepărtate... Ciocănitorile? Nu,gospodarii bat nucile cu prăjini lungi şi cad în iarbă
frunze rupte. Şi cad nuci lemnoase, îmbrăcate în cămăşi zdrenţuite. Must amar curge în pământ. Se face
poteca amară.
Degetele lui Mihai sunt negre.
E septembrie.
Gârla e rece. Mihai îşi afundă picioarele în unda străvezie. Pe prundiş, pe nisipul mărunt, urmele
paşilor lui s-au umplut cu apă...
E toamnă.
Zboară peste răchite o albină cu aripi de borangic. Mihai se gândeste la moş Miron, la prisaca
lui... Nuiele mlădioase se ating, mişcate de vânt.
Se face întuneric .
Mihai se îndreaptă spre casă. Înainte de a intra, întârzie o clipă. Ochii lui caută, fără să găsească,
zimţii de gheaţă ai Luceafărului de seară.”
(Gh. Tomozei-S-au aurit a toamnă pădurile)
Cerinţe:
1. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele subliniate:iazurile, ascunse, blând. (6
puncte)
2. Explică rolul virgulei în fragmentul:” Şi cad nuci lemnoase, îmbrăcate în cămăşi zdrenţuite ”.
(4 puncte)
3. Scrie un enunţ în care să foloseşti cuvântul „zboară”, scris boldat, cu alt sens decât cel din text.
(4 puncte)
4. Notează partea de vorbire şi funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele din propoziţia:
”Degetele lui Mihai sunt negre”. (6 puncte)
5. Alcătuieşte trei enunţuri în care verbul „a fi”să aibă următoarele sensuri: a exista, a merge,a costa.
(6 puncte)
6. Notează două idei principale din textul dat. (4 puncte)
7. Realizează schema propoziţiei: „Zboară peste răchite o albină cu aripi de borangic”. (10 puncte)
8. Notează numărul propoziţiilor din enunţul : „Firele ierburilor ascunse taie oglinda domol
mişcătoare şi păsările cu pene galbene trec peste ele,clătinându-le blând”. (10 puncte)
9. Scrie câte un enunţ cu ortogramele:cai,c-ai. (10 puncte)
Subiectul II (30 de puncte)
Redactează o compunere ,de 12-15 rânduri ,cu titlul „O aventură de neuitat”, în care să prezinţi o
întâmplare petrecută într-o zi de toamnă. (30 puncte)
Vei avea in vedere:
-

Îmbinarea naraţiunii cu descrierea;
precizarea a doi indici spaţio-temporali;
utilizarea structurilor ”oglinda mişcătoare”,”nuiele mlădioase”, „aripi de borangic”,pe care le vei sublinia;
folosirea mijloacelor expresive, a unui vocabular adecvat;
respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie.

