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CLASA A VI-A 

                                                          Mărunţelu Elena-  Şcoala Gimnazială Conţeşti, Teleorman 

 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: 

          Aventura mea în lumea cărţilor a început cu Jules Verne. Şi a fost o adevărată aventură, 

pentru că eu, la vremea aceea, luam lectura foarte în serios. La propriu. Romanele lui Jules 

Verne nu erau simplă literatură pentru mine, ci adevărate experienţe de viaţă. Trăiam în 

lumea lor cu toată fiinţa mea, la cea mai mare intensitate. Nu mă jucam!….. 

          Personajele scriitorului francez îmi erau cei mai buni prieteni şi, prin urmare, mi se 

părea normal să fiu alături de ei, şi la bine, şi la greu. Primul roman al lui Jules Verne pe 

care l-am citit m-a acaparat cu totul şi nu l-am lăsat din mână până nu l-am terminat. Era 

Cinci săptămâni în balon. Ţin minte că sufeream, pur şi simplu, alături de cei trei temerari 

care se porniseră în călătorie deasupra Africii, cu aerostatul „Victoria” – doctoral 

Ferguson, servitorul lui, Joe, şi vânătorul Dick Kennedy. Parcă auzeam cu urechile mele 

ameninţătoarele tobe tam-tam ale băştinaşilor şi mă chirceam, în fotoliul meu, când balonul 

era atacat de păsări. 

          Îmi amintesc că, atunci când citeam cartea, era o zi caniculară de vară. Din cauza asta 

sau influenţat de descrierea chinurilor prin care treceau eroii mei în lipsa apei, mi s-a făcut 

foarte sete. Primul impuls a fost să mă duc la bucătărie, să-mi iau de băut. Puteam.Apoi m- 

am ruşinat de chestia asta. „Cum adică? – mi-am zis. Ei suferă de sete, în balon, iar eu mă 

lăfăi ferit de arşiţa soarelui şi mai am pretenţia să mai beau şi apă?!” Aşa că am decis să fiu 

alături de eroii mei până la capăt: deşi aveam gura uscată, n-am pus pe limbă niciun strop. 

Au urmat cele mai chinuitoare pagini din câte mi-a fost dat să citesc vreodată. Cât doctoral 

Ferguson, Joe şi Kennedy erau în viaţă, trebuie să rezist şi eu! 

                                          (Cezar-Paul Bădescu – Cititul ca un sport extrem) 

 

A.1. Încercuieşte A(dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată) şi F(dacă tu crezi că este falsă).6p 

 

• A/F Sinonimul cuvântului ,,aventura” din text este ,,călătorie” 

• A/F Antonimul cuvântului ,,lumi” din text este ,,falşi” 

• A/F Cuvântul polisemantic ,, mână” din test poate însemna ,, a şantaja, a conduce” 

 

 



2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

• În enunţul- Trăiam în lumea lor cu toată fiinţa mea, la cea mai mare intensitate cuvântul 

subliniat este sinonim cu:                                                                                                 6p 

a) sufletul                                   b) lauda                                                   c) vrerea 

• În enunţul -Îmi amintesc că, atunci când citeam cartea, era o zi caniculară de vară 

sensul cuvântului subliniat este: 

a) căldută                                    b) toridă                                               c) urgentă 

 

3. Scrie, pe spaţiul punctat din dreptul fiecărui cuvânt, litera corespunzătoare:                           6p 

 

                            A                                                                                       B 

              ........canicular                                                                            a)  reală 

             .........vânător                                                                               b) geroasă 

             .........adevărată                                                                            c) pradă 

              d) fierbinte 

 

4. În enunţul- Primul roman al lui Jules Verne pe care l-am citit m-a acaparat cu totul şi nu l-am 

lăsat din mână până nu l-am terminat  cuvintele care pot avea omonime sunt:                           6p 

 

        .........................................    .......................................... 

 

5. Alcătuieşte enunţuri cu un alt sens al cuvintelor sete şi balon selectate din text.                     6p 

 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

6. Formulează câte un enunţ în care să precizezi:            6p 

      -   care este tema textului dat  

............................................................................................................................................................ 

- la ce roman face referire autorul în textul dat 

............................................................................................................................................................ 



- ce îşi impune autorul pentru a fi alături de eroii săi 

............................................................................................................................................................ 

7. Subliniază variatna corectă:                6p 

Personajul-narator este/nu este încântat de romanele lui Jules Verne. Justifică cu o secvenţă  din 

text.             

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

8. Transcrie, din textul dat, un enunţ în care personajul-narator îşi arată solidaritatea cu eroii 

romanului citit.                 6p 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

9. Aranjează în tabelul de mai jos ideile principale în ordine cronologică:                                 6p 

 

Nr. 

crt. 

 

Ideile principale Ordinea 

cronologică 

1. Cititul începe într-o zi caniculară de vară.  

2. Dorinţa de a fi alături de eroii săi îl împiedică să bea apă.  

3. Primul roman citit este-Cinci săptămâni în balon de Jules Verne.  

4. Dorinţa naratorului de a citi începe cu Jules Verne.  

5. Au urmat cele mai chinuitoare pagini citite.  

6. Băiatului i se face sete.  

 

10. Explică în maximul cinci rânduri de ce crezi că personajul-narator spune că -Aventura mea în 

lumea cărţilor a început cu Jules Verne?            6p 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 



SUBIECTUL AL II-LEA(30 de puncte) 

Imaginează-ţi că esti unul dintre eroii cărţilor citite de personajul- narator. 

Scrie o compunere de 100-150 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare petrecută în junglă 

(unde ai căzut cu balonul). În compunerea ta vei folosi următoarele cuvinte: liane, prăbuşire, 

urlete, uriaşi, teamă, întunecime 

Vei primi 16 puncte pentru conţinut şi 14 pentru redactare (1p pentru integrarea fiecarui cuvânt, 

4p legătura cu textul dat, 6p pentru creativitate-originalitate, 4p aşezare în pagină, 10 p-

ortografie, punctuaţie, vocabular,exprimare, număr de cuvinte). 

Se acordă 10 p din oficiu. 

 

 

 


