
Proba scrisă de limba şi literatura română
Sesiunea iunie 2004      Varianta 2

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Partea I (48 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos.
,,Peste dealuri, peste ape, pretutindenea se lasă
O lumină învelită în marame* de mătasă.
Vin iar carele-ncărcate şi cu spice, şi cu vis…
Şi pe ceruri liniştite, şi în suflet şi-au deschis
Unghiul dorului de ducă stolurile de cucoare.
Mori de vânt nostalgic-nalţă aripile călătoare
Şi se lasă în durere să zdrobească grâul nou.”

(I. Pillat, Toamnă la Miorcani)
Explicaţie: maramă – fâşie lungă de voal fin, piesă a portului popular

A. Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: ,,învelită”, ,,liniştite”, ,,suflet”, ,,durere”.                 4 puncte
2. Transcrie din text două cuvinte conţinând diftongi.    4 puncte
3. Menţionează doi termeni din familia lexicală a verbului ,,a înălţa”.                 4 puncte
4. Transcrie din text două adjective în cazul acuzativ.                                          4 puncte
5. Stabileşte valoarea morfologică din text a cuvintelor subliniate:

,,Mori de vânt nostalgic-nalţă aripile călătoare”.           4 puncte
6. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul ,,lumină” să aibă funcţia sintactică de atribut substantival.  4 puncte
7. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: ,,şi în suflet şi-au deschis/ Unghiul dorului de ducă

stolurile de cucoare”.      4 puncte
8. Transcrie a doua propoziţie principală din textul dat.       4 puncte
9. Alcătuieşte o frază în care să existe şi o subordonată subiectivă, având ca regent verbul a (se) lăsa.         4 puncte

B. Înţelegerea textului
10. Precizează măsura celui de al treilea vers din fragmentul citat.    2 puncte
11. Transcrie din text un vers/ o structură care să conţină o enumeraţie.                  2 puncte
12. Menţionează o figură de stil identificată în versul ,,O lumină învelită în marame de mătasă”.       2 puncte
13. Precizează două trăsături care să justifice faptul că textul este o descriere artistică în versuri.    2 puncte
14. Explică semnificaţia versului ,,Vin iar carele-ncărcate şi cu spice, şi cu vis...”.                 4 puncte

      Partea a II-a (10 puncte)

      Te numeşti Nicolae/ Nicoleta Popescu, ai absolvit clasa a VIII-a şi îţi petreci vacanţa de vară la bunici,
într-o zonă de câmpie, în localitatea Sineşti.
      Redactează, pe o pagină distinctă a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de rânduri, adresată fostei
tale colege de bancă, Mihaela, în care să îi comunici impresiile din această vacanţă. În scrisoare, trebuie:
• să utilizezi convenţiile specifice acestui tip de compunere;                                                    3 puncte
• să foloseşti un stil şi un conţinut adecvate situaţiei imaginate;                                                      4 puncte
• să respecţi normele de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare corectă.                                   3 puncte

       Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării scrisorii este 14.06.2004.

       Partea a III-a (32 de puncte)

Alege un roman dintre cele studiate de tine la clasă. Motivează, într-o compunere de 1-2 pagini, că
această operă literară este un roman. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale romanului, ca specie literară;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate;
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (referire la momentele subiectului sau la minimum două capitole/

două secvenţe reprezentative);
• prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ la două situaţii semnificative.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru
conţinut (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată)  şi  16 puncte  pentru redactare (unitatea
compoziţiei  - 1 p.; coerenţa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului
- 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuaţia - 3 p.; aşezarea corectă a textului  în  pagină,  lizibilitatea - 2 p.).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel puţin o pagină
sau echivalentul a 25-30 de rânduri scrise.


