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 Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

 Cât ieşeau din iarnă şi până aproape de sfântul Niculae, Moromeţii mâncau afară în 

tindă la o masă josă şi rotundă, aşezaţi în jurul ei pe nişte scăunele cât palma. Fără să se ştie 

când, copiii se aşezaseră cu vremea unul lângă altul, după fire şi neam. Cei trei fraţi vitregi, 

Paraschiv, Nilă şi Achim, stăteau spre partea dinafară a tindei, ca şi când ar fi fost gata în orice 

clipă să se scoale de la masă şi să plece afară. De cealaltă parte a mesei, lângă vatră, jumătate 

întoarsă spre străchinile şi oalele cu mâncare de pe foc, stăteau întotdeauna Catrina Moromete, 

mama vitregă a celor trei fraţi, iar lângă ea îi avea pe ai ei, pe Niculae, pe Ilinca şi pe Tita, copii 

făcuţi cu Moromete. [...] 

Moromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe 

care el stăpânea cu privirea pe fiecare. Toţi ceilalţi stăteau umăr lângă umăr, înghesuiţi, masa 

fiind prea mică.  

                                                           (Marin Preda, Moromeții) 

A. Înțelegerea textului ( 55 de puncte) 

1.Copiază răspunsul corect: (5p) 

Familia Moromete mânca afară, în tindă pentru că:  

a. vremea le permitea acest lucru;  

b. nu aveau masă în casă;  

c. aşa hotărâse Ilie;  

d. copiilor le plăcea mai mult să mănânce acolo. 

2. Copiază doar răspunsurile corecte şi corectează-le pe cele greşite: (20p) 

a. Moromete stătea în capul mesei. 

b. Catrina era mama vitregă a lui Achim, Paraschiv și Nilă. 

c. Copiii stăteau înghesuiți la masă. 

d. Niculae era copilul Catrinei, provenit dintr-o căsnicie anterioară. 

 

 



    3. Completează enunțurile de mai jos cu informații din textul dat. (20p) 

   a. Locul lui Moromete era.............................................................................................. 

    b. Catrina Moromete stătea.............................................................................................. 

    c. Cei trei frați vitregi stăteau........................................................................................... 

    d. Moromeții mâncau afară, în ....................................................................................... 

    4. Indică doi indici temporali și doi indici spațiali prezenți în textul dat. (10p) 

    a. indici temporali: ……………………………………………………………………. 

    b. indici spaţiali: ............................................................................................................ 

B. Limba română (10 de puncte) 

1. Menționează doi termeni din aria semantică a familiei.(5p) 

2. Explică sensul structurii „după fire și neam”. (5p) 

C. Comunicare (25 de puncte) 

Unul dintre prietenii tăi ţi-a trimis pe WhatsApp următoarea secvenţă din roman: Într-

adins, răspunse Moromete. Într-adins, Nilă îl tăiem, înțelegi? Așa, ca să se mire proștii!, urmată 

de comentariul său: Ce urât vorbeşte Ilie Moromete cu fiul său! 

Redactează un text de minimum 50 de cuvinte care să reprezinte comentariul tău la acest 

mesaj, ca şi cum i-ai răspunde acelui prieten.  

În redactarea răspunsului tău, vei formula două argumente prin care să-ți justifici reacţia la 

mesajul primit, făcând referire şi la contextul în care este utilizată replica în roman. 

 

       Note: se acordă10 puncte din oficiu; ordinea de rezolvare a cerinţelor nu este obligatorie; 

timp de lucru: 30 de minute. 

Succes!☻ 

 

 


