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Subiectul I                        (40 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul: 

,,Era în vara anului 1916. Rǎzboiul bântuia de atâta amar de vreme prin fundul 

Galiţiei, prin Polonia, în Italia […]. 

 Moş Miron, în satul lui de la poalele munţilor, intra cu greu în vorbǎ cu cei care se-

ntorceau de pe câmpul de luptǎ. Avea o sfialǎ ciudatǎ înaintea lor, deşi i-ar fi putut fi, cei mai 

mulţi, nepoţi.  I se pǎrea cǎ-s vrednici de o cinste deosebitǎ, cǎ ştiu lucruri pe care nimeni altul 

în lume nu le poate şti, dar de vorbit cu ei, trebuia sǎ vorbeascǎ numaidecât. De la o vreme, 

era nelipsit de la garǎ şi cel dintâi sǎtean care-i dǎdea bineţe soldatului ce se cobora, era moş 

Miron. 

 Cât de schimbaţi erau oamenii care se-ntorceau din faţa morţii! 

 Cei pe care-i întâmpina nu-l prea înţelegeau, nu prea ştiau ce vrea sǎ afle moşul de la 

ei. Şi, oricât ar fi vrut sǎ-şi ascundǎ adevǎratul gând, bǎtrânul tot era silit, în urmǎ, sǎ 

mǎrturiseascǎ ce vrea şi sǎ vorbeascǎ desluşit. 

-Uite ce-i, nepoate! Noi pe-aici nu mai ştim ce sǎ credem […], au intrat ai noştri în rǎzboi sau 

n-au intrat?[…] 

 De când intrase România în rǎzboi, moşul nu s-a mai dus  nicǎieri la lucru. […] A-

nceput s-o ducǎ greu de tot. Îşi isprǎvise tot ce strânsese peste varǎ. Primarul şi rubedeniile îi 

spuseserǎ sǎ vândǎ otava, cǎ ar lua bani frumoşi pe ea. 

 -N-o vând, spuse moşul furios. 

Peste trei zile, coloanele armatei române treceau pe drumul de dinaintea casei lui moş 

Miron. Prin învǎlmǎşeala aceea de oameni şi de vite se vedea un bǎtrânel în straie albe, cu 

capul gol, cum tot iese pe portiţǎ cu câte-o sarcinǎ de otavǎ şi cum o împrǎştie înaintea boilor 

sau a cailor. Moş Miron fǎcuse şapte legǎturi de otavǎ şi le scoase la poartǎ. În spate ducea 

otava, în mânǎ ţinea o pâine albǎ cǎpǎtatǎ de la soldaţi şi, tot astfel, nu bǎga de seamǎ cǎ, pe 

pâinea albǎ, când muşca, erau picuri mari-lacrimi ce izvorau în neştire din ochii lui bǎtrâni.” 

 (Ion Agârbiceanu, Darul lui moş Miron) 

otavǎ- iarbǎ mare 

A. Scrie pe foaia de examen, rǎspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:   

(24 de  puncte) 



1. Noteazǎ câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: cinste, 

desluşit,                                                                                                           4p             

          

2. Explicǎ virgula din structura: ,,-N-o vând, spuse moşul.      4p                     

3. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele: ciudată, aceea     4p                      

4. Menţioneazǎ douǎ trǎsǎturi ale genului epic din textul dat.      4p  

5. Precizeazǎ douǎ trǎsǎturi ale personajului din fragmentul dat.     4p 

  

6. Prezintǎ, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei:   

Şi, tot astfel, nu bǎga de seamǎ cǎ, pe pâinea albǎ, când muşca, erau picuri 

mari-lacrimi ce izvorau în neştire din ochii lui bǎtrâni.                            4p                     

                                                                                          

B. Redacteazǎ o compunere de 150-300 de cuvinte în care sǎ-ţi exprimi opinia despre 

semnificaţiile mesajului din textul dat.                           (16 puncte) 

În compunerea ta trebuie: 

-sǎ formulezi o opinie despre semnificaţiile mesajului din textul dat 

-sǎ-ţi susţii opinia formulatǎ prin douǎ argumente potrivite, valorificând textul dat 

-sǎ ai un conţinut adecvat cerinţei 

-sǎ respecţi precizarea referitoare la numǎrul de cuvinte 

 

Subiectul al II-lea                                                                                               (36 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul: 

 

Canicula poate cauza de asemenea şi dezastre naturale. Aceasta poate produce incendii, 

sau poate întreţine incendiile de pǎdure provocate din neglijenţa omului. În acest caz sunt 

distruse suprafeţe însemnate de pǎdure (uneori, zeci de mii de ha), punând, totodatǎ, în pericol 

viaţa persoanelor aflate în apropiere. De asemenea, ele provoacǎ nori de fum care împiedicǎ 

desfǎşurarea în condiţii bune a transporturilor. 

Prin impactul asupra producţiei de hranǎ, seceta poate avea efecte devastatoare asupra 

sǎnǎtǎţii umane. Aceasta cu atât mai mult cu cât seceta este un fenomen cu frecvenţǎ mare în 

zone extinse din sate în curs de dezvoltare, cu populaţie numeroasǎ. 

Insuficienţa de hranǎ determinǎ un nivel mai ridicat al mortalitǎţii, cauzat de o serie de 

afecţiuni, între care se deosebesc pelagra, anemia, hipocalcemia, conţinutul scǎzut de 



micronutrienţi (vitamine, sǎruri, minerale), dar şi slǎbirea rezistenţei organismului faţǎ de 

factori patogeni. 

 

 (Efectele caniculei în meteo România din iunie 2007) 

Scrie, pe foaia de examen, rǎspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:   

                                                                                                                         (24 de puncte) 

1. Formuleazǎ câte un enunţ în care sǎ numeşti urmǎtoarele elemente care privesc 

articolul citat: 

- titlul articolului și publicația                                                                                    4p 

2. ce dezastre naturale poate provoca fenomenul caniculei    4p.         

3. Menţioneazǎ genul și cazul cuvintelor subliniate:                                                   4 p 

4. Precizeazǎ funcţia sintacticǎ a cuvintelor subliniate și partea de vorbire prin care se 

exprimă, din secvenţa: 

În acest caz sunt distruse suprafeţe însemnate de pǎdure (uneori, zeci de mii de ha), 

punând, totodatǎ, în pericol viaţa persoanelor aflate în apropiere.                                     4p

                                 

5. Contrage propoziţia subordonatǎ din fraza urmǎtoare: 

De asemenea, ele provoacǎ nori de fum care împiedicǎ desfǎşurarea în condiţii bune a 

transporturilor.                                            4 p 

6..   Construieşte o frazǎ alcǎtuitǎ din douǎ propoziţii, în care sǎ existe o propoziţie 

subordonatǎ atributivă, introdusǎ prin conjuncția subordonatoare ,,de”    4p                               

B.        Redacteazǎ, în 150-300 de cuvinte, o scurtǎ naraţiune, în care sǎ prezinţi o întâmplare, ȋn 

timpul unei vizite la un obiectiv turistic.        (12 puncte) 

              În compunerea ta trebuie: 

-sǎ relatezi o întâmplare respectând succesiunea logicǎ a evenimentelor                   3 p 

-sǎ precizezi douǎ elemente ale contextului spaţio-temporal          3 p 

-sǎ ai un conţinut adecvat cerinţei              3 p 

-sǎ respecţi precizarea referitoare la numǎrul de cuvinte           3 p 

 

Notǎ!  

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrǎri (unitatea compoziţiei – 2p; 

coerenţa textului – 2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 

2p.; ortografia – 3p.; punctuaţia – 3p.; aşezarea corectǎ în paginǎ – 1p.; lizibilitatea – 1p.) 10 

puncte din oficiu, total: 100 de puncte 



 

 


