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Se dau textele: 

 

A.  Acesta e lucru știut de toți, ba chiar un lucru care de sine se înțelegea. Cine nu ar fi dorit 

să asculte cântecele lui Miron și care fată nu ar fi dorit să-i fie în apropiere și să-i audă 

graiul limpede? Marta era fiica Mihului Saftei și era un lucru firesc ca atunci când ea roagă, 

să nu zică ba, mai ales știind să-l roage atât de frumos cum avea obiceiul. Fetele dar, când 

voiau să asculte, rugau pe Marta; Marta însă mai totdeauna le răspundea că Miron nu 

voiește, fiindcă nu e tocmai în voia lui cea bună. Numai din când în când, foarte arareori, 

Marta ruga pe Miron să cânte. 

 

B.  

 E minunat flăcău Miron și nu e minune că toți îl caută și îl doresc. Înspre amurgul serii, 

când jocul se sparge, Marta pleacă spre casă […] însoțită de fete și de flăcăi. Între flăcăi 

este și Miron, care, precum de la sine se înțelege, totdeauna merge alăturea cu dânsa.  

Peste puțin, ei lasă apoi ulița, trec un pârleaz de la dreapta și merg pe o cale mai 

scurtă, pe poteca dintre vii, pe la Fântâna Corbului, unde izvorăște apa cea bună.  

Până aici merge Miron. Mai departe nu. Aici apoi, câteodată, fetele și flăcăii se opresc și 

Marta roagă pe Miron să cânte. […]  

— Cântă mai departe, căci grozav de frumoasă e doina! îi zise ea cu stăruință. 

Legenda spune că goul a fost inventat în China antică, în urmă cu aproximativ 4000 

de ani, de către un înțelept al unui împărat chinez. Au fost descoperite piese de go în 

morminte antice chineze și se pare că, la început, setul de joc era folosit și cu alte scopuri, 

cum ar fi prezicerile sau calculele matematice (ca abac).  

De-a lungul istoriei multimilenare, mai mulți jucători s-au remarcat prin talentul lor 

extraordinar. Dintre aceștia, celebru este, fără îndoială, Go Seigen, un geniu al jocului, cel 

care a pus bazele goului modern. […] În România, jocul de go a apărut în zona Timișului, în 



urmă cu aproximativ 70 de ani, prin intermediul domnului Walter Schmidt, cel care a învățat 

regulamentul dintr-o carte descoperită întâmplător și a format un mic nucleu de jucători.  

La nivel mondial, supremația este deținută de jucători din China și Coreea de Sud. 

Deși nu se poate spune cu exactitate cine este numărul 1, doi jucători se remarcă prin 

numărul de titluri câștigate: sud-coreeanul Lee Sedol și chinezul Gu Li. 

 

C. Potrivit istoricilor, datarea și motivul pentru care au apărut Grădinile suspendate sunt 

diferite. Pe de-o parte, se consideră că Nabucodonosor al II-lea, regele Imperiului 

Babilonian, le-ar fi construit pentru una dintre soțiile sale, Amytis sau Amuhea. Pe de altă 

parte, în legendele grecești, se speculează că ar fi apărut încă din timpul regelui Ninus, 

întemeietorul orașelor Ninive și Babilon, pentru soția sa, Semiramida.  

 

D. Istoricul Diodor din Sicilia susținea că grădinile ocupau o suprafață de 15 000 de metri 

pătrați și se ridicau în patru terase până la 77 de metri. Pe terase, erau plantați arbori din 

mai multe specii și udați cu ajutorul unor mașini hidraulice care urcau apa din râul Eufrat la 

diferitele niveluri. Pe sub rădăcinile plantelor, se aflau canale care umezeau neîncetat 

pământul. Datorită posibilității întreținerii unei continue umidități, pe terase au putut să 

crească nu numai flori, ci și anumite specii de tamarix, palmieri și altele.  

Sub terase, erau amenajate galerii și camere pentru familia regală, în care intra 

lumina dintr-o singură parte, în așa fel încât galeriile și camerele de la un anumit nivel 

aveau în față priveliștea unei grădini.  

Pentru popoarele orientale din Antichitate, noțiunea de grădină era legată de ideea 

supremei fericiri omenești, considerând grădinile „raiuri pe pământ”. 

Pentru că nu e de ajuns să faci doar curățenie, în cadrul proiectului au fost 

organizate și acțiuni de amenajare și dezvoltare a infrastructurii de colectare a deșeurilor 

[…], dar și activități de educare, informare și organizare comunitară […].  

În fiecare dintre cele zece orașe de pe Dunăre, grupuri de inițiativă ghidate de 

Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) și sprijinite de autoritățile locale 

caută soluții palpabile pentru a reduce și preveni poluarea cu plastic, pe care le și pun în 

practică. 

 

E. Oamenii aveau prin zona asta case care mai sărăcuțe, care mai de piatră și mai răsărite, 

aveau livezi și cultivau legume pe care le vindeau pe străduțele pietruite cu piatră cubică 

direct din căruță: Hai la roșii! Hai la ardei! Adâncul gropii, unde acum orăcăie brotacii și 



pe unde poți vedea stârci de baltă, n- a fost niciodată uscat. Acolo băltea întotdeauna apă de 

la niște izvoare, iar noroaiele se ridicau grozave primăvara și toamna.  

Zona e plină de povești care mai de care, ca toate mahalalele bucureștene. Aici aveau 

oamenii proprietăți, ca un anume domn Neculai Tudor, care primește la 1921, în numele 

regelui Ferdinand, un „act de răscumpărare a dreptului de embatic pe terenul de pe moșia 

statului Vatra Mănăstirei Văcărești”, adică devine proprietarul unui teren care fusese 

anterior arendat, un teren de exact 1036 de metri pătrați. 

 

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:  

 

1. Precizează funcția sintactică și valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din 

textul dat. 

2. Identifică regentele și propozițiile subordonate. Stabilește raporturile.  

3. Construiește enunțuri cu valori morfologice diferite pentru cuvintele: casă, 

aleatoriu, pasă, deschis, inutil, masă, care, și, roi, ce, unde, ceas, pușcă. 

 

Scriere imaginativă: 

4. Alege, din fiecare text, câte trei cuvinte și creează: 

a) o poveste în care tu să fii personajul principal; 

b) o rețetă a succesului în viață; 

c) o scrisoare adresată personajului Miron din al doilea text.  

 


