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• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I   ( 48 puncte) 

Citește textul: 

Prin arborii de plumb își cerne luna 

Lumina deasă-n aerul fluid. 

La marginea poienii luminoase, 

Pe care-n ziduri codrii o închid, 

Pârâul unde vinete-și frământă 

Sub scoarța dantelată migălos 

Și-n cadențări neregulate-i cântă 

Acestui dans sălbatic și duios, 

Întreaga vale-n cânt o înfioară, 

Ca pe-o cutie-albastră de vioară. 

    (Nicolae Labiș, Rapsodia pădurii) 

A. 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.      (6p) 

În versurile Întreaga vale-n cânt o înfioară, / Ca pe-o cutie albastră de vioară. apar: 

a. trei diftongi; 

b. patru diftongi; 

c. cinci diftongi; 

d. doi diftongi. 

 

 2. Rescrie doar termenii care fac parte din familia lexicală a cuvântului vânăt:    (6p) 

• vânătaie;                                     vânătă; 

• vânător;                                      (a) învineți; 

• (a) învinovăți;                              învinețit; 

• învinețire;                                   neînvinețit 



3. Explică rolul utilizării cratimei în structura  și-n.           (6p) 

4. Precizează valoarea morfologică și cazul pentru cuvintele subliniate: Pârâul  unde 

vinete-și  frământă.               (6p) 

5. Alcătuiește un enunț în care adjectivul luminoasă să aibă funcție sintactică de nume 

predicativ.                (6p) 

 

B. 

1. Precizează măsura ultimului vers al poeziei date.                   (6p) 

2. Formulează două argumente care să susțină afirmația că textul dat este un text 

descriptiv literar.                (6p) 

3. Comentează semnificația primelor două versuri ale poeziei.          (6p) 

 

PARTEA A II-A:    ( 30 de puncte) 

 Scrie un text narativ de minimum 130 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o întâmplare 

petrecută în cadrul natural descris în versurile date. 

 În redactarea textului, vei avea în vedere: 

• să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;    (15 puncte) 

• să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;          (5 puncte) 

• să folosești ca mod principal de expunere narațiunea;                  (5 puncte) 

• să ai un conținut adecvat cerinței;                                              (3 puncte) 

• să respecți precizarea privind numarul de cuvinte                        (2 puncte) 

 

 

 Notă! 

 Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (coerența textului și a 

enunțurilor formulate – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate 

conținutului – 2 puncte; respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor 

de punctuație – 3 puncte; așezarea corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 

punct)  

 

• Din oficiu se acordă 10 puncte. 


