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I.  Se dă textul: 

          „ Deși avea doar trei ani, Timm era un copil voinic, cu un râs foarte frumos, care putea 

să cârmească vapoarele cu aburi făcute din scaune de  bucătărie și să conducă mașinile făcute 

din pernele canapelelor. O altă activitate care îl făcea să stea ore în șir pe podeaua camerei sale 

era jocul de lego. Îi plăcea să construiască vapoare și mașini, care deveneau apoi instrumentele 

lui preferate de joacă în bucătăria, care devenea parcă neîncăpătoare: vapoarele furau locul 

zahărului, iar mașinile ocupau întreaga masă din bucătărie. Din păcate, tatăl lui era mai tot 

timpul plecat, căci își găsise loc de muncă pe un șantier de construcții, undeva departe. Acum 

stătea cu fiul său doar duminica. Atunci îl lua pe micuțul Timm de mână și-i spunea soției: 

- Maria, mergem la plimbare? 

De fapt, se duceau la hipodrom, unde tatăl își punea la pariuri puținii bani 

pe care reușea să-i strângă.” 

                                                                                 ( James Kruss, Timm Thaler sau râsul vândut) 

 *hipodrom: câmp amenajat pentru cursele de cai, prevăzută cu tribune pentru spectatori 

 

A. Înțelegerea textului:   14p. 

        1. Formulează o idee principală care se desprinde din text.           4p. 

        2. Transformă replica din text în vorbire indirectă.                         4p. 

        3. Transcrie din text două trăsături de-ale lui Timm.                       6p. 

B. Limba română:   44p. 

       5. În primul enunț primul predicat este:       6p. 

 a. era un copil 

b. avea 

c. Timm 

      6. Realizează asocierile corecte:                 9p. 

        A.                                                                      B. 

al bucătăriei                                                  articulat cu articol nehotărât 

lui Timm      nearticulat 

din scaune                                                     articulat cu articol genitival 

 

                                                                       articulat cu articol hotărât 



 

 

7. Realizează un enunț în care substantivul: construcție să fie articulat hotărât. 

 

8. Menționează cazul substantivelor subliniate în text.   6 x 3p. – 18p.  

 

    9. Dă exemplu de:                                                8p. 

                        a. un substantiv colectiv. 

                        

                        b. un substantiv defectiv de singular  

 

                        c. un substantiv defectiv de plural. 

 

                         d. un substantiv propriu. 

 

II.  29p.  Realizează un text descriptiv  de minim 15 rânduri în care să prezinți pasiunile lui 

Timm raportate la pasiunile tale. 

 

 

                          10p. oficiu 


