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Citește, cu atenție, textul următor și răspunde cerințelor: 

- Te rog, îmblânzește-mă! spuse ea. 

- Vreau s-o fac, răspunse micul prinț, dar n-am prea mult timp. Am prieteni de 

descoperit și multe lucruri de cunoscut. 

- Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai 

au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata, de la negustori. Dar cum 

nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, 

îmblânzește-mă pe mine! 

- Cum se face? spuse micul prinț. 

- Trebuie să fii răbdător, răspunse vulpea. Te vei așeza mai întâi un pic mai departe 

de mine, așa, în iarbă. O să te privesc cu coada ochiului, iar tu n-o să scoți nicio 

vorbă. Limbajul e o sursă de neînțelegeri. Dar în fiecare zi te vei putea așeza un 

pic mai aproape… 

A doua zi micul prinț se întoarse. 

- Ar fi fost mai bine să revii la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii, de pildă, la ora 

patru după- amiază, de pe la trei o să încep să fiu bucuroasă. Cu cât timpul va 

avansa, cu atât mă voi simți mai bucuroasă. La ora patru o să mă agit deja și o 

să mă neliniștesc; voi descoperi prețul fericirii! Dar dacă vii la o oră oarecare, 

n-o să știu niciodată la ce oră să-mi împodobesc inima… 

(Antoine de Saint- Exupery, Micul Prinț) 

 

1. Precizează cele două valori morfologice ale cuvântului te din secvența: Te vei 

așeza mai întâi un pic mai departe de mine, așa, în iarbă. O să te privesc cu coada 

ochiului.  8p 

 

2. Citește enunțul următor: Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse 

vulpea. 

a. Delimitează propozițiile în frază.  3p 

b. Stabilește valoarea morfologică a elementului de relație.  5p 

c. Precizează cazul și funcția  sintactică a elementului de relație.  6p 

3. Transcrie un pronume negativ și un adjectiv pronominal negativ și precizează-le 

cazul.   6p 

4. Stabilește valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunțul următor și 

formulează un enunț în care același cuvânt să aibă o altă valoare: voi descoperi 

prețul fericirii!   8p 

5. Transcrie un adjectiv pronominal nehotărât și precizează cazul acestuia.  4p 

6. Rescrie enunțul O să te privesc cu coada ochiului, iar tu n-o să scoți nicio vorbă, 

transformând pronumele personale în pronume personale de politețe.  4p 

7. Construiește un enunț în care să existe un pronume demonstrativ de apropiere. 4p 



8. Precizează felul, cazul și funcția sintactică pentru fiecare pronume/ adjectiv 

pronominal subliniat în enunțurile:    42p 

Pe ai tăi i-am cunoscut la ședința cu părinții. 

Părerile voastre contează. 

Romanul pe care mi l-ai recomandat a fost interesant. 

La cine te gândești? 

N-am mers la niciunul pentru că viscolul era prea puternic. 

I-am dat fiecăruia un mic premiu. 

Ce carte citești? 

Toate referatele au fost bune. 

Noi înșine l-am auzit. 

Încrederea în sine l-a ajutat în viață. 

 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

 

1. Se acordă câte 4p pentru fiecare răspuns corect: te (vei așeza)- pronume reflexiv; 

te (privesc)- pronume personal. (2×4p=8p) 

2. a. Se acordă câte 1p pentru delimitarea corectă a celor trei propoziții: Nu cunoști 

decât lucrurile/1pe care le îmblânzești,/2spuse vulpea./3 (3×1p=3p); 

b.Se acordă 5p pentru stabilirea corectă a valorii morfologice a elementului de 

relație: pe care- pronume relativ însoțit de prepoziția simplă pe; 

c. Se acordă 3p pentru stabilirea corectă a cazului- acuzativ și 3p pentru stabilirea 

corectă a funcției sintactice- complement direct. (2×3p=6p) 

      3.  Se acordă câte 1p pentru transcrierea corectă a unui pronume negativ și a unui 

adjectiv pronominal negativ (2×1p=2p) și câte 2p pentru stabilirea corectă a cazului. 

(2×2p=4p) = 6p 

      4.  Se acordă 4p pentru stabilirea corectă a valorii morfologice- verb auxiliar- și 4p 

pentru formularea unui enunț în care cuvântul subliniat să aibă altă valoare morfologică, 

respectiv pronume personal= 8p. 

      5.  Se acordă 2p pentru transcrierea corectă a unui adjectiv pronominal nehotărât 

(mult, multe, fiecare, oarecare) și 2p pentru precizarea corectă a cazului- acuzativ. 

(2×2p=4p) 

      6.  Se acordă câte 2p pentru transformarea corectă a celor două pronume personale în 

pronume de politețe: O să vă privesc cu coada ochiului, iar dumneavoastră n-o să scoateți 

nicio vorbă. (2×2p= 4p) 

      7.   Se acordă 4p pentru construirea corectă a unui enunț conform cerinței.  



      8.  Se acordă câte 1p pentru stabilirea corectă a felului pronumelor/adjectivelor 

pronominale subliniate: (pe) ai tăi- pronume posesiv; i- pronume personal; voastre- adj. 

pron. posesiv; (pe) care- pronume relativ; mi- pronume personal; l- pronume personal; 

(la) cine- pronume interogativ; te- pronume reflexiv; (la) niciunul- pronume negativ; 

fiecăruia- pronume nehotărât; ce- adjectiv pronominal interogativ; toate- adjectiv 

pronominal nehotărât; înșine- adjectiv pronominal de întărire; (în) sine- pronume reflexiv. 

(14×1p=14p) 

 Se acordă câte 1p pentru stabilirea corectă a cazului pronumelor/adjectivelor 

pronominale subliniate: (pe) ai tăi- A.; i- A; voastre- N; (pe) care- A; mi- D; l- A; (la) 

cine- A; te- A; (la) niciunul- A; fiecăruia- D; ce- A; toate- N; înșine- N; (în) sine- A. 

(14×1p=14p) 

 Se acordă câte 1p pentru stabilirea corectă a funcției sintactice a 

pronumelor/adjectivelor pronominale subliniate: (pe) ai tăi- complement direct.; i- 

complement direct; voastre- atribut adjectival; (pe) care- complement direct; mi- 

complement indirect; l- complement direct; (la) cine- complement indirect; te- 

complement direct; (la) niciunul- complement circumstanțial de loc; fiecăruia- 

complement indirect; ce- atribut adjectival; toate- atribut adjectival; înșine- atribut 

adjectival; (în) sine- atribut pronominal. (14×1p=14p) =42p 

 

 Se acordă 10p din oficiu. 

 TOTAL= 100p 

 

Notă: Stabilirea notei se face prin împărțirea punctajului total la 10. 

 

 


