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Varianta 1 

Subiectul I                                                                                                                     (80 

puncte) 

 

 Citește, cu atenție, textul următor: 

Basmele copilăriei, se spune, te învaţă să trăieşti şi se verifică oriunde în lume. De 

aceea ni le citeau părinţii (într-o copilărie care, în România din anii ’60-’70 ai secolului 

trecut, nu era nicidecum frumoasă „ca-n basme“), şi tot de aceea le citim noi copiilor noştri. 

Despre ce vorbesc basmele? Despre încercări prin care trebuie să treci, despre tot felul de 

obstacole care ţi se pun în cale, despre cîteva creaturi foarte rele, care-ţi pun beţe-n roate, 

despre cruzimi cumplite pe care trebuie să le înduri fără crâcnire, ca bravul soldat de plumb, 

de pildă, despre cei care-ţi iau locul obligându-te să te ascunzi, eventual sub o piele de măgar, 

despre una dintre cele mai grele probe.  

(Ioana Pârvulescu, Real Life, https://dilemaveche.ro/) 

 

A. ( 40 puncte) Transcrie din textul de mai sus: 

1. un substantiv, genul feminin, numărul plural, nearticulat:........................................ 5 p 

2. un substantiv articulat un articol nehotărât:.........................................                      5 p 

3. un substantiv în cazul acuzativ:.......................................                                          5 p 

4. un substantiv, genul masculin, numărul plural, articulat cu articol hotărât:............  5 p 

5. un substantiv, genul feminin, numărul singular,  articulat cu articol 

hotărât:......................                                                                                                  5 p 

6. un substantiv în cazul dativ:..............................                                                         5 p 

7. un atribut exprimat prin substantiv comun:..............................                                  5 p 

8. două prepoziții simple: ............................          .......................................                  5 p 

 

 

 

 

https://dilemaveche.ro/


B. ( 20 puncte) Precizează felul, genul, numărul, cazul și partea de propoziție a 

substantivelor subliniate în textul dat. 

SUBSTANTIV FELUL 

2 p 

GENUL 

2p 

NUMĂRUL 

2p 

CAZUL 

2p 

PARTEA DE 

PROPOZIȚIE 

2 p 

copilăriei      

părinţii      

 

C. ( 20 puncte) Construiește enunțuri în care substantivul soldat să se afle în cazurile: 

Genitiv:.............................................................................................................        10p 

Dativ:.............................................................................................................           10p 

Subiectul II                                                                                                             10 puncte) 

Încercuiește varianta corectă: 

1.În enunțul: Copiii fratelui meu au citit această carte, substantivele sunt în cazurile:       

 a) nominativ, genitiv, acuzativ;     b) nominativ, nominativ, acuzativ;   c) genitiv, dativ, 

acuzativ.                                                                                                                             2,5p 

2. În enunțul: În copilărie, bunica strângea familia de sărbători, există:     

 a) două substantive în cazul N;                          b)două substantive în cazul Ac.;  

                         c) trei substantive în cazul Ac.;      

                                                                                                                                           2,5p                                            

3. Cuvântul subliniat din enunțul: E un cadou de la un soldat pe care bunicul l-a îngrijit, este:   

     a) subiect;       b) complement circumstanțial de loc;    c) atribut substantival prepozițional;           

2,5p 

4. Subiectul din enunțul: Marea poveste a casei noastre o relatase bunica, este:  

      a) marea; b) casei;  c) bunica.                                                                                           2,5p                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Total 100p. Se acordă 10 pdin oficiu.                                           

 

MULT SUCCES! 


