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TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR LA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
VARIANTA NR.4
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:
“Trei zile bătuseră vânturi sunătoare de la miazăzi, pământul se zbicise, şi-n dumbrăvioara de la
marginea satului, la malul Siretului, începuseră să înflorească galben cornii. Băiatul cel mai mititel al lui
Dumitru Onişor ieşise cu şase oi la mugurul proaspăt al primăverii.Era un copilaş palid şi mărunţel şi târa
pe pământul reavăn nişte ciubote grele ale unui frate mai mare. Ridică spre mine ochii trişti, învăluiţi cantr-o umbră cenuşie şi-şi scoase cu anevoie din cap pălărioara veche pleoştită ca o ciupercă. Îmi dădu
bună-ziua cu-n glas moale în care parcă suna o suferinţă timpurie; apoi, acoperindu-se, ridică deasupra
oilor toiegelul alb, îndemnându-le spre crâng.
-Ce mai faci, tu, măi flăcăule? îl întrebai eu. Ai ieşit cu oile la păscut?
-M-a trimes tătuca să le mai port! îmi răspunse el serios, cu glasu-i subţirel şi peltic, şi se opri.Oile
se opriră şi ele şi întoarseră capetele spre călăuzul lor.
-Dar eşti tu vrednic, bre Niculăeş, să porţi un cârd de oi?
-He, sunt eu vrednic, da' acuma n-am ce purta, sunt supărat...
-Cum se poate? Şi de ce, mă rog?
- De ce? mă întrebă el, ridicând spre mine fruntea pe care sta zimţuit în neregulă păru-i buhos; pentru că în
primăvara asta tot ne-au căzut din oi; ş-acuma am rămas numai cu acestea şase...”
(M.Sadoveanu-Un om năcăjit)
Cerinţe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Scrie câte un sinonim pentru cuvintele subliniate din text:se zbicise,mărunţel,ciubote. (6 puncte)
Precizează câte un antonim pentru cuvintele scrise boldat: mare,ridică,cu anevoie. (6 puncte)
Alcătuieşte câte un enunţ cu ortogramele:ai,a-i. (4 puncte)
Notează un enunţ în care cuvântul „o suferinţă” sa fie folosit cu altă funcţie sintactică decât cea
din text,pe care o vei preciza („în care parcă suna o suferinţă timpurie”). (4 puncte)
Utilizează într-un enunţ cuvântul „moale”cu alt sens decât cel din text( “Îmi dădu bună-ziua cu-n
glas moale”). (4 puncte)
Extrage două trăsături morale ale lui copilului, aşa cum se desprind din text. (10 puncte)
Realizează schema propoziţiei :Băiatul cel mai mititel al lui Dumitru ieşise cu sase oi. (12 puncte)
Din ultimele patru alineate ale textului, transformă vorbirea directă în vorbire indirectă. (10 puncte)
Rescrie din textul dat un pronume personal şi un substantiv propriu. (4 puncte)

Subiectul II (30 de puncte) Redactează o compunere, de 10-12 rânduri, în care să prezinţi un
personaj dintr-o operă literară care te-a impresionat prin calităţile sale.Dă un titlu semnificativ
compunerii tale.
Vei avea în vedere:
-îmbinarea descrierii cu naraţiunea;
-respectarea cerinţelor unei compuneri;
-conţinut adecvat cerinţei;
-respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie. (30 puncte)

