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Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.                                               
 
SUBIECTUL I________________________________________________________  46 de puncte 
 
Citește următorul fragment: 
 

A fost odată un bătrân împovărat de ani. Şi de bătrân ce era, privirea i se tulburase, auzul îi 
slăbise şi-i tremurau genunchii la orice mişcare. Când şedea la masă să mănânce, abia mai putea să 
ţină lingura în mână: vărsa ciorba pe masă, iar uneori îi scăpau chiar bucăturile din gură. Şi văzând 
până unde ajunsese bătrânul cu nevolnicia1, fiul şi noră-sa se umplură de scârbă. Nu-l mai aşezară să 
mănânce cu ei la masă, ci-l puseră într-un colţ, lângă vatră. Şi din ziua aceea îi dădeau mâncarea  
într-o strachină de lut, şi nici măcar atât cât să se sature. Bătrânul căta2 cu jind la masa încărcată cu 
bucate, şi ochii lui lăcrimau de amărăciune. 

Într-o zi, strachina de lut îi scăpă din mâinile cuprinse de tremur; căzu pe jos şi se făcu cioburi. 
Când văzu asta, nora apucă să-l certe de zor, dar bătrânul se închisese în amărăciunea lui şi nu 
scotea o vorbă. Din când în când, numai, scăpa câte-un oftat adânc. 

„Asta e prea de tot!“ îşi spuseră în sinea lor bărbatul şi nevasta. Şi-i cumpărară din târg o 
strachină de lemn, pe câteva părăluţe3. Bietul bătrân trebui să mănânce de aici înainte doar din 
strachina de lemn. 

Şi iată că odată, înspre seară, cum şedeau cu toţii în odaie, nepoţelul, să tot fi avut gâgâlicea 
de copil vreo patru anişori, începu a-şi face de joacă cu nişte scândurele. 

 – Ce faci tu acolo? îl întrebă taică-său. 
– Fac şi eu o covăţică4, îi răspunse copilaşul, din care să mănânce tata şi mama, când n-or 

mai fi în putere, ca bunicul! 
Amândoi cătară mult timp unul la altul şi de amar şi de rușine îi podidi5 plânsul. Îl poftiră de 

îndată pe bătrân să se aşeze la masa lor şi, din ziua aceea, mâncară iarăşi cu toţii împreună. Şi din 
când în când se mai întâmpla ca bătrânul să verse din mâncare, acum însă nu-l mai lua nimeni la 
rost…               (Bunicul și nepotul – basm cules de Frații Grimm) 
_____________________ 
1 nevolnicia – lipsă de putere fizică, de forță, de energie; slăbiciune, neputință; 
2 a căta – a privi, a se uita; 
3 părăluțe – bani; 
4 covată – albie mare dintr-un trunchi de copac, pentru frământat aluatul sau pentru spălat; troacă; 
5 a podidi – a cuprinde (pe cineva) cu putere, năvalnic; a izbucni. 

 
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text: 

 
1. Numește personajele care participă la acțiune.      4 puncte 
2. Precizează cine sunt emițătorul (vorbitorul) și receptorul (ascultătorul) în cazul următorului mesaj: 

– Ce faci tu acolo?         4 puncte  
3. Formulează două idei principale/secundare care se desprind din textul dat.   4 puncte 
4. Transcrie un enunț exclamativ din text.        4 puncte 
5. Explică rolul punctului din enunțul: Din când în când, numai, scăpa câte-un oftat adânc. 4 puncte 
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6. Indică modul, timpul și  persoana verbelor din secvența: Şi de bătrân ce era, privirea i se 
tulburase, auzul îi slăbise şi-i tremurau genunchii la orice mişcare.   6 puncte 

7. Rescrie primul enunț, punând verbul la timpul mai-mult-ca-perfectul, modul indicativ. 4 puncte 
8. Alcătuiește propoziții în care verbul a fi să îndeplinească următoarele condiții: 

a. verb, modul indicativ, timpul imperfect, persoana I, numărul singular; 
b. verb, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a III-a, numărul plural. 8 puncte 

9. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, înțelesul secvenței: Bătrânul căta cu jind la masa încărcată cu 
bucate, şi ochii lui lăcrimau de amărăciune.      8 puncte 

 
SUBIECTUL  AL II-LEA__________________________________________________ 24 de puncte 
 
  Redactează o compunere de cel puțin 100 de cuvinte, în care să ilustrezi caracteristici ale 
textului narativ cu exemple din opera Bunicul și nepotul. În compunerea ta, trebuie: 
a) să precizezi cel puțin două caracteristici ale textului narativ;     8 puncte 
b) să ilustrezi cele două caracterisitici cu ajutorul exemplelor extrase din textul dat ;  8 puncte 
c) să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;     4 puncte 
d) să respecți limitele de spațiu indicate.        4 puncte 

 
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru redactarea întregii 
lucrări vei primi 20 puncte (unitatea compoziției – 3 puncte; coerența textului – 3 puncte; registrul de 
comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; ortografia – 4 puncte; punctuația – 4 
puncte; așezarea corectă a textului în pagină – 2 puncte; lizibilitatea – 2 puncte). 

 
 

CONȚINUTURI1: 
 
COMUNICARE ORALĂ: 

− Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător 
− Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvântului, aşteptarea  
rândului la cuvânt); 
−  Elemente paraverbale (intensitate vocală, intonaţie, tempoul vorbirii) şi nonverbale (mimică,  
poziţii corporale, contact vizual).  

LECTURA 
−  Exprimarea adecvată a emoţiilor; 

TIPARE TEXTUALE DE STRUCTURARE A IDEILOR: NARATIV 
− Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, temă; 
− Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei; 
− Textul narativ; 

 
– banda desenată) 

REDACTARE 
− încadrarea în subiect 
− prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; inserarea unor desene, grafice,  
fotografii, scheme 
− planul simplu de idei; planul dezvoltat de idei 
− părţile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe 
− stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie 

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII 
Gramatică 
− Enunțul. Punctuația enunțului 

                                                 
1 Extras din Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasele a V-a – a VIII-a, 

București, 2017 



− Enunțuri asertive, interogative,exclamative, imperative  
− Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată 
− Propoziția afirmativă. Propoziția negativă 
− Predicatul verbal 
− Subiectul exprimat (simplu şi multiplu). Acordul predicatului cu subiectul 
− Atributul 
− Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul și timpul). Moduri verbale:  
indicativul. Timpurile modului indicativ.  
Ortoepie şi ortografie 
− Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic.  
− Tipuri de sunete: Vocală. Consoană. Semivocală 
− Silaba 
Vocabular 
– Categorii semantice: sinonime, antonime 

 


