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PARTEA  I  (50 de puncte) 

Citește cu atenție textul: 

                        Vântul trece lin, uşor 

                        Printre arbori şi deodată 

                        C-un parfum îmbătător 

                        S-a umplut pădurea toată. 

  

                        Florile din jur se-ntreabă: 

                        – Poate vine-n ospeţie 

                        Vreo zeiţă de la îngeri? 

                        Să ne-mbete, cine ştie? 

                        – Nu, răspunde-nfumurată, 

                        Îndreptând capul spre soare, 

                        Floarea care printre flori, 

                        Este-n codru cea mai mare. 

  

                        Nu e alta-aici ca mine, 

                        O zeiţă sunt doar eu! 

                        – Ah, îi zice atunci pădurea, 

                        Ai miros urât şi greu. 

  

                        Eşti tu mare, eşti ghimpoasă, 

                        Dar zeiţă-i altă floare, 

                        Uite-o colo subţirică, 

                        Gingaşă, fermecătoare. 

  



                        Stă cuminte, stă în umbră, 

                        Aplecată spre pământ, 

                        Lacrimi albe, mici, rotunde, 

                        Clopoţei de-argint în vânt… 

  

                        Ea e floarea, ea-i zeiţa, 

                        A-nflorit întâia oară. 

                        Ne-a adus parfum ceresc 

                             Şi-i vom zice… Lăcrămioară.             (Lăcrămioara, de Emilia Plugaru) 

 

 

 Încercuiește răspunsul corect! 

1. Floarea prezentată în poezie este: 

a) ghiocelul;  b) laleaua; c) lăcrămioara;  d) zambila 

 

2. Cine stã cuminte aplecatã spre pământ? 

a) lăcrămioara;   b)copăcelul;  c) zeiţa;   d) pãdurea 

 

3. Cuvântul „lin” în text este ca parte de vorbire: 

a) verb; b) adjectiv;   c) substantiv;  d) alta parte de vorbire 

 

4. Substantiv ce are ambele forme ale numãrului, singular şi plural, în text: 

a)  pãdure;        b) vânt;    c) floare; d) miros; 

 

5.  Verb la timpul viitor se găsește în strofa: 

a) a doua; b) a treia; c) a şasea;      d) a patra; 

 

6. Cuvântul cu înțeles asemănător pentru cuvântul ,,zeiţã” este: 

a) divinitate;  b) reginã;  c)  cântãreaţã;     d) domniţã; 
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7. Este alintat in text: 

a)  cer;  b) floare; c) clopot;  d) înger; 

 

8. Cele mai multe  consoane se regăsesc în cuvântul: 

a) copilași;  b) înfloresc;    c) furnică;  d) primăvară. 

 

9. Cuvântul „cuminte”nu  are acelaşi sens ca în text:: 

a) Pisica stã cuminte in pat. ;    b) E cu minte multã acest copil!; 

c) Copilul cuminte stã lângã el;       d) Câinele priveşte cuminte cãtre noi. 

 

10. Cuvintele cu înțeles opus pentru cuvântul ,,a crește” sunt: 

a) a se micșora, a descrește,  a scădea;   b) a se micșora, a se dezvolta,  a se mări; 

c) a se mări, a se dezvolta, a se înălța;  d) a scădea, a descrește, a se înălța. 

 

 

PARTEA  a II-a (20 de puncte) 

Găsește răspunsul corect și încercuiește-l! 

 

1. Propoziţia simplă este în varianta: 

 a) Mâine vine? 

 b) Vântul şi ploaia au încetat. 

 c) L-a sunat? 

 d) La munte ninge. 

2. Alege varianta  în care toate substantivele au forma numai pentru numărul singular: 

a) icre, zori, câlti, ochelari; 

b) fasole, lapte, unt, mazăre; 

c) lapte, brânză, unt, icre; 

d) ghilimele, fotbal, handbal, tenis. 

 



3. Pentru cuvântul ,,banc” nu este corect, dintre sensurile diferite, următorul: 

 

a) grup mare de pești; 

b) masă de tâmplărie; 

c) gumă de șters; 

       d)   glumă  

 

4. Găsiți enunţul care are subiectul exprimat prin numeral: 

a) Au venit amândoi la întrecere. 

b) Frunzele cad pe iarba uscată. 

c) Tu nu ai înțeles problema. 

d) De scris e ușor. 

 

5. Este folosită incorect virgula în enunţul: 

a) – Vântule, spune fata, opreşte-te! 

b) Maria, căută abătută cutia. 

c) Monica, fata vecinei, căuta locul. 

d) Îi plac şi merele, şi perele, şi prunele. 

 

PARTEA a III-a ( 20 de puncte) 

 

 Alcătuiește un text de douăsprezece- cincisprezece rânduri, în care să prezinți venirea 

primăverii. În redactarea textului vei ține cont de următoarele cerințe: 

- succesiunea logică a ideilor;      5p   

- respectarea regulilor de ortografie și punctuație;    5p 

- aspectul scrisului și așezarea în pagină;     3p 

- originalitatea.        5p 

 Nu uita să  găsești un titlu potrivit pentru textul tău!  2p 
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Barem de corectare și notare 

 

PARTEA I- 50 de puncte ( câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect) 

 

Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Răspuns  b c d c b a d b c a 

 

PARTEA  a II-a – 20 de puncte ( câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect) 

 

Item  1 2 3 4 5 

Răspuns  c a d b d 

 

PARTEA a III-a- 20 de puncte: 

- succesiunea logică a ideilor;      5p   

- respectarea regulilor de ortografie și punctuație;    5p 

- aspectul scrisului și așezarea în pagină;     3p 

- originalitatea.        5p 

- găsirea unui titlu potrivit        2p 

 

Pentru fiecare greșeală de ortografie se scad 0,20p. 

Pentru fiecare greșeală de punctuație se scad 0,10p. 

 

Se acordă 10p din oficiu. 

 

TOTAL: 100p 

 

 

 

 


