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Citește cu atenție fragmentul de mai jos : 

„Duminecă... Satul parc-a întinerit și s-a primenit în așteptarea zilei mari. E curat și vesel, nu 

degeaba poruncise preotul ca fiecare om să măture ulița în fața casei, să curățe ogrăzile și să 

împodobească porțile cu verdeață. Însuși Dumnezeu s-a milostivit să îngăduie o vreme frumoasă, vrând 

parcă să răsplătească astfel strădaniile slujitorului său. Toată lumea îmbrăcase haine albe de sărbătoare. 

Soarele de toamnă, cumpătat și veșted, împrăștia lumina caldă și plăcută. 

Belșug, frânt de oboseala pregătirilor, nu mai simțea decât o emoție grozavă, alcătuită dintr-o 

mulțumire fără seamăn și o nerăbdare din ce în ce mai dureroasă. Fiindcă de sâmbătă seara au început a 

sosi țărani de prun satele mai depărtate, de-abia a închis ochii toată noaptea. În zorii zorilor apoi a fost 

în picioare, a dat o raită pe la școală, unde avea să fie banchetul inteligenței, pe la Todosia, vădana lui 

Maxim Oprea, unde va petrece poporul, pe la biserica nouă, să fie toate în bună ordine. Își pipăia mereu 

inima, parcă i-ar fi fost frică să nu înceteze deodată a mai bate tocmai când să culeagă roadele tuturor 

silințelor sale. 

Acuma dinspre Jidovița și dinspre Săscuța, trăsurile uruiau mereu în Ulița Mare. (...) Belciug nu 

uitase să tocmească el însuși lăutari pentru popor; Briceag, împreună cu tovarășii lui, Holbea și Găvan, 

închinau la cârciumă în așteptarea începutului serbărei. 

Preotul Belciug fu mai fericit când picară Herdelenii. 

‒ Of, bine că v-a adus Dumnezeu! suspină dânsul zâmbind cu mâna la inimă. Câtă emoție... Of, 

baremi de-ar merge strună toate!” (Liviu Rebreanu, Ion) 

 

I. Redactează, pe foaia ta, răspunsul la fiecare dintre cerințele următoare: 

 42 de puncte 

1. Găsește sinonime contextuale pentru cuvintele: să răsplătească, frânt, nerăbdare. 6 p. 

2. Transcrie din text două cuvinte/structuri care conțin indici temporali. 6 p. 

3. Identifică numele a trei personaje din text. 6 p. 

4. Numește momentul subiectului în care poate fi încadrat fragmentul dat. 6 p. 

5. Transcrie o secvență în care apare o trăsătură morală a unuia dintre personaje. 6 p. 

6. Precizează o asemănare și o deosebire dintre fragmentul dat și un alt fragment din romanul 

Ion. 12 p.  



II. Scrie un eseu de 150-200 de cuvinte în care să caracterizezi un personaj din romanul 

Baltagul, de Mihail Sadoveanu.  

48 de puncte 

În compunerea ta, vei avea în vedere următoarele repere: 

- respectarea convențiilor specifice unei compuneri de caracterizare                                       6 p. 

- precizarea modalităților de caracterizare a personajului                                                       12 p. 

- indicarea a trei trăsături dominante, exemplificate prin trei secvențe sugestive                   18 p. 

- respectarea precizării privind limita de spațiu                                                                        6 p. 

- respectarea normelor de ortografie, punctuație, așezare în pagină, lizibilitate                       6 p. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

Total: 100 de puncte 

 


