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Probă scrisă
Limba şi literatura română
Testul 17
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I
Citeşte următorul text:

40 de puncte

Încep să plece păsările iarăși,
S-aștern la drumu-ntins, ca un covor,
Se face frig în lume fără ele
Și pomii plâng tăcuți în urma lor.
Curând, în taină, cineva din slavă,
Ca-n fiecare an, prin orice stea,
Va pune să se măture iar norii,
Să-și scuture saltelele de nea.
Îmbătrânește lumea dintr-odată
Cu fulgul cel dintâi ce va veni,
Cu noaptea care vine mai devreme
Și nimeni n-o mai poate-ntineri.
De-acum încolo iarna este-aproape
S-aprinde-n sobe focul mai adesea,
Cel care n-a strâns tot ce-avea pe câmpuri
Nu mai culege ce-avea de cules.
Virgil Carianopol, Toamnă
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: curând, îmbătrânește.
4 puncte
2. Menționează rolul cratimei în secvența: poate-ntineri.
4 puncte
3. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului noapte.
4 puncte
4. Transcrie două cuvinte care conțin diftong din strofa a doua.
4 puncte
5. Precizează măsura celui de-al doilea vers din poezie.
4 puncte
6. Transcrie două figuri de stil diferite din textul dat, precizând felul lor.
4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la specia
pastel a textului dat.
16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
‒ să precizezi două trăsături ale pastelului;
‒ să prezinți detaliat două trăsături ale pastelului, valorificând fragmentul dat;
‒ să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.
SUBIECTUL al II-lea
36 de puncte
Citeşte următorul text:
Un parc de aventură, locuri de joacă pentru copii, un restaurant și o biserică sunt doar câteva
dintre atracțiile salinei Praid, din județul Harghita, obiectiv turistic care a atras doar anul trecut peste
200 000 de vizitatori.
Dacă doriți să îmbinați relaxarea într-un cadru inedit cu o adevărată porție de sănătate, nici că
este loc mai potrivit decât salina Praid, unul dintre cele mai frumoase și mai vizitate obiective turistice
ale României. Aflată în localitatea cu același nume, la aproximativ 50 de kilometri de Târgu Mureș și
aproape 90 de kilometri de Miercurea Ciuc, salina este deschisă în fiecare zi a săptămânii, în sezonul
de vară (iunie-septembrie) de la 8 dimineața până la 8 seara, iar în restul anului, de la 8 dimineața până
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la 4 după-amiaza. Pentru a ajunge în interior, turiștii sunt transportați cu autobuzul un kilometru și
jumătate. […]
Odată ajunși în salină, veți descoperi nu doar beneficiile pentru sănătate, ci și un loc în care vă
puteți petrece în mod plăcut câteva ore. Cei mai încântați vor fi cu siguranță copiii, care au un loc de
joacă special amenajat. […]
La zece kilometri de Praid, se află stațiunea Sovata, renumită pentru lacurile sale heliotermale.
Renumele Sovatei se datorează lacurilor Ursu (cu o suprafaţă de peste 40 000 de metri pătrați), Aluniș
(cu suprafaţa de 9 000 de metri pătrați), Verde (5 000 de metri pătrați), Negru, Roșu, Mierlei şi Șerpilor,
cu ape clorurate (cu concentrație mare – de la 40 la 250 grame pe litru) şi sodice, prezentând fenomenul
de heliotermie (vara, temperatura apei variază în funcţie de acumularea căldurii solare în apa sărată,
apa caldă fiind protejată de un strat de apă proaspătă provenită din râulețe, care nu se amestecă în apă
sărată, ci se mențin la suprafaţă, acționând ca un izolator termic). Din acest motiv, vara, temperatura
Lacului Ursu, care are o adâncime de 18,4 metri și care este considerat cel mai mare lac heliotermal din
lume, poate să varieze între 10 şi 20 de grade Celsius la suprafaţă, 30 şi 40 de grade Celsius la
adâncimea de un metru şi între 40 şi 60 de grade Celsius, la adâncimea de 1,5 metri.
Ramona Găină, Distracția de sub pământ. Salina Praid, cea mai mare din România, locul în
care turiștii au parc de aventură, restaurant și biserică, www.adevarul.ro
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– județul în care se află salina Praid;
– un beneficiu pe care îl au turiștii care vizitează salina Praid.
4 puncte
2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care a fost preluat fragmentul dat.
4 puncte
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat.
4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă:
La zece kilometri de Praid, se află stațiunea Sovata, renumită pentru lacurile sale heliotermale. 4 puncte
5. Transcrie, din fraza următoare, două propoziții subordonate diferite, precizând felul acestora: Din
acest motiv, vara, temperatura Lacului Ursu, care are o adâncime de 18,4 metri și care este considerat
cel mai mare lac heliotermal din lume, poate să varieze între 10 şi 20 de grade Celsius la suprafaţă, 30
şi 40 de grade Celsius la adâncimea de un metru şi între 40 şi 60 de grade Celsius, la adâncimea de
1,5 metri.
4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
predicativă, introdusă prin conjuncția subordonatoare dacă.
4 puncte
B. Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută
într-un loc de joacă.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa
textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;
respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte; aşezarea
corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).
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