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MODEL DE SUBIECT  

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  
CLASA A VII-A 

2015-2016 
NUME ȘI PRENUME:  
DATA: 
Timpul efectiv de lucru: 60 de minute  
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

Citește cu atenție textul și apoi răspunde cerințelor formulate: 
 
Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură,  
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură, 
În curând şi el apare pe-orizontul aurit, 
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit. 
 
El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară  
Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară, 
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi 
Ce răzbat prin frunze - uscate şi s-arată drăgălaşi. 
 
Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă.  
Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă. 
În grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene şi prin vii 
Ard movili buruienoase, scoțând fumuri cenuşii. 
 
Caii zburdă prin ceairuri; turma zbiară la păşune;  
Mieii sprinteni pe colnice fug grămadă-n repejune, 
Şi o blândă copiliţă, torcând lâna din fuior,  
Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor. (Vasile Alecsandri, Dimineața) 
 
SUBIECTUL I 60 de puncte 
 

A. FONETICĂ. VOCABULAR. STILISTICĂ.  
Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:  

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: prevestind, orizontul, 
uscate. 6 puncte 

2. Precizează numărul de silabe din versul:  Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor 6 puncte  
3. Selectează din text un cuvânt obținut prin derivare și unul obținut prin conversiune (schimbarea 
valorii gramaticale).                    6 puncte  
4. Indică, prin subliniere, vocala accentuată din următoarele cuvinte: muncitorii, uneltele, vesela, prevestind,  
limpede, grămadă.  6 puncte  
5. Selectează o personificare și un epitet din a doua strofă a poeziei. 6 puncte  
6. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația versurilor: Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă./ 
Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă. 6 puncte 
 
B.  MORFOSINTAXĂ 
     7. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele 
(…). 6 puncte  

8. Transformă verbele din propozițiile următoare de la diateza activă la diateza pasivă:           6 puncte  
a. O blândă copiliță toarce lâna din fuior.  

____________________________________________________________________________ 



b. Soarele bea roua dimineții de pe câmpul înverzit. 
____________________________________________________________________________ 

 
9. Alcătuiește propoziții în care să existe: 12 puncte 

 
- un verb predicativ, conjugarea a IV-a, diateza pasivă, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a 
III-a, numărul singular   
………………………………………………………………………………………………………………………………   
- un verb predicativ, conjugarea I, modul supin, funcția sintactică de nume predicativ  
………………………………………………………………………………………………………………………………   
- un verb copulativ, conjugarea a IV-a, modul indicativ, timpul imperfect, persoana I, singular   
………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
SUBIECTUL al II-lea 30 de puncte 

 
Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să argumentezi că opera Dimineața 

de Vasile Alecsandri aparține genului liric.  
În compunerea ta, trebuie:  
– să precizezi patru trăsături ale genului liric;  
– să ilustrezi două trăsături cu exemple relevante din textul dat;  
– să ai un conținut adecvat cerinței;   
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.   

Notă: vei primi 16 puncte pentru conținut și 14 puncte pentru redactare. În vederea acordării punctajului 
pentru redactare, compunerea ta trebuie să se încadreze în numărul de cuvinte indicat. 
 
 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 
SUBIECTUL I 60 de puncte 
 
A. FONETICĂ. VOCABULAR. STILISTICĂ 

1. Notarea a câte unui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: prevestind –  
anuntând;, orizontul-zarea; uscate-veștejite. 3X2p=6 puncte 

2. Precizarea numărului de silabe din vers: 15 silabe 6 puncte 
3. Selectarea unui cuvânt obținut prin derivare (exemple de răspuns: căldură, cereasca etc.) și a unuia 

obținut prin conversiune (exemple de răspuns: aurit, înverzit, trei etc.). 2X3p=6 puncte 
4. Indicarea, prin subliniere, a vocalei accentuate din următoarele cuvinte: muncitorii, uneltele, vesela, 

prevestind, limpede, grămadă. 6X1p=6 puncte 
5. Selectarea unei personificări (exemplu de răspuns: el… sărută etc.) și a unui epitet (exemplu de 

răspuns: drăgălași) din a doua strofă a poeziei.  2X3p=6 puncte 
6. Prezentarea, în 30-50 de cuvinte, a semnificației versurilor indicate: 6 puncte  
 prezentare adecvată – 5 p.; prezentare parțial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare – 1 p. 

 respectarea precizării privind numărul de cuvinte indicat – 1 p. 


B.     MORFOSINTAXĂ 
   7. Precizarea funcției sintactice a cuvintelor subliniate (pe prispe= complement circumstantial de loc; a 
lor=atribut pronominal genitival)        2X3p=6 puncte

8. Transformarea verbelor de la diateza activă la diateza pasivă: 2X3p=6 puncte  
a. Lâna din fuior este toarsă de o blândă copiliță. 
b. Roua dimineții de pe câmpul înverzit este băută de soare. 

  9. Alcătuirea propozițiilor, respectând cerințele date: 3X4p=12 de puncte 



Exemple de răspuns: 
- un verb predicativ, conjugarea a IV-a, diateza pasivă, modul indicativ, timpul perfect compus,  persoana a   
III-a, numărul singular: Ea a fost primită cu drag de cei apropiați.   
- un verb predicativ, conjugarea I, modul supin, nume predicativ: Cartea este de colorat..   
- un verb copulativ, conjugarea a IV-a, modul indicativ, timpul imperfect, persoana I, singular: Eu eram mai trist 
ca niciodată.  

 
SUBIECTUL al II-lea 30 de puncte 
 
Conținut: 16 puncte  
–   precizarea a patru trăsături ale genului liric – 4 puncte;   
–   ilustrarea nuanțată a două trăsături cu exemple relevante din textul dat – 4 puncte; ilustrare ezitantă, 

schematism: 2 puncte;   
–   adecvarea conținutului la cerință: 4 p.; adecvarea parțială a conținutului la cerință: 2 p.;   
–   respectarea precizării privind numărul de cuvinte: 4 p.  
 
Redactare: 14 puncte  
– unitatea compoziției: 1 punct 
– coerența textului: total:4 puncte; parțial: 2 puncte 4 puncte  
– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; adecvarea parțială – 1 p. 

2 puncte 
– ortografia (0 erori – 3 p.; 1-2 erori – 2 p.; 3-4 erori – 1p.; 5 sau mai multe erori – 0 p.) 3 puncte  
– punctuația (0 erori – 2 p.; 1-2 erori – 1p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte 
– asezarea corectă a textului în pagină 1 punct  
– lizibilitatea 1 punct 
 


