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,,Mi-i fraged sufletul, până pe buze mi-i fraged,  

poate de iarba ce creşte acuma la noi; 

cu bice de aur trec sub fereastra mea ploi  

stau singură şi-mi aduc aminte de multe: 

 

Când eram mică,  legasem un leagăn de-o creangă. 

„Vreau s-ajung steaua de-acolo...” strigam bunicului. 

O, cât de sus s-au suit duşmănoasele stele... 

Nu le mai văd, le-am uitat lumina curată. 

 

Mi-i inima tristă. Mama mi-a scris c-au tăiat 

pomii din fundul grădinii, leagănul putred; 

odată cu dânsul, va fi căzut în buruieni 

copilăria mea – şi o mănâncă furnicile...”  

(Copilăria mea, de Magda Isanos) 

CERINŢE:  

A. 60 de puncte 

1. Identifică cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate.                                                         6p 

2. Indică numărul de forme flexionare ale adjectivelor fraged şi mic.                                                    6 p 

3. Construieşte două enunţuri în care adjectivul trist să fie, pe rând, la superlativ relativ de superioritate şi la 

superlativ absolut.                                                                                                                                   6p 

4. Menţionează felul şi numărul de forme al adjectivelor tristă şi duşmănoasele, indicând cazul şi funcţia 

sintactică a acestora.                                                                                                                               6 p 

5. Identifică în prima strofă o locuţiune verbală şi formează de la ea o locuţiune substantivală.          6p 

6. Numeşte sentimentul dominant exprimat în versurile date şi ipostaza umană în care este prezent în text eul 

poetic.                                                                                                                                                      6p 

7. Alege litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Epitetul duşmănoasele stele sugerează că este vorba de: 

o Stelele nu mai răspândesc lumină; 



o Adultul a pierdut puterea de a visa pe care o avea în copilărie; 

o Eul poetic simte că nu este înţeles.                                                                                  6 p 

8. Care este tema textului? Cum poate fi structurat textul? Explică.                                                       6p  

9. Numeşte două trăsături ale genului liric identificate în text.                                                               6 p 

10. Comentează, în 6 – 10 rânduri, ultima strofă din textul dat.                                                             6 p 

B. 30 de puncte  

Redactează o compunere de cel puţin 150 de cuvinte, în care să descrii un prieten. 

În redactarea textului tău, vei avea în vedere: 

• să precizezi detalii semnificative privind chipul, statura, îmbrăcămintea obişnuită a persoanei alese; 

• să menţionezi două trăsături morale sugerate de înfăţişarea sa şi un comportament obişnuit al 

prietenului tău; 

• să foloseşti în compunerea ta patru epitete şi o comparaţie; 

• să respecţi normele ortografice şi de punctuaţie; 

• să ai o aşezare în pagină corectă şi un scris lizibil. 

 

Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 


