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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Citeşte cu atenţie textul următor:
La ivitul zorilor, o porniră iar la drum. Nu ajunseră departe, când auziră un zvon
slab, ca mârâitul mai multor fiare. Toto scheună încetişor, dar ceilalţi nu erau speriaţi şi îşi
urmară drumul pe poteca bătătorită, până la un luminiş unde erau adunate sute de fiare de
toate soiurile. Se aflau aici tigri, elefanţi, urşi, vulpi şi alte multe soiuri de jivine. În prima
clipă Dorothy se înspăimântă, dar Leul o lămuri că animalele ţineau o adunare şi, după
mârâitul lor, îşi dădu seama că aveau o mare supărare.
De cum vorbi, mai multe lighioane îl văzură şi îndată toată adunarea tăcu, de parcă
Leul avea o putere nemaipomenită asupra lor. Cel mai mare dintre tigri veni spre Leu, făcu o
plecăciune şi rosti:
- Fii binevenit, o, Rege al Animalelor! Ai sosit la timpul potrivit ca să lupţi împotriva
duşmanului nostru comun şi să aduci din nou pacea tuturor animalelor acestei păduri.
- Care vă e supărarea? întrebă Leul liniştit.
- Suntem cu toţii ameninţaţi, răspunse tigrul, de un vrăjmaş fioros, care a sosit acum,
în ultimul timp, în pădurea asta. Ca un păianjen mare, cu un trup gros de elefant şi cu
picioare lungi cât un trunchi de copac. Monstrul are opt picioare, din acelea lungi, şi când se
târăşte prin pădure, înşfacă un animal cu un picior şi, aducându-l la gură, îl înghite aşa cum
un păianjen ar înghiţi o muscă. Niciunul dintre noi nu e sigur de viaţa lui atât timp cât
trăieşte acest monstru. De aceea ne-am adunat aici, să hotărâm cum să ne apărăm viaţa,
când tocmai te-am văzut pe tine venind încoace…
(Vrăjitorul din Oz, L. Frank Baum)
I. (60 de puncte)
1. Scrie un termen cu sens asemănător celui pe care cuvântul zvon îl are în text.
Procedează la fel pentru cuvântul supărare.
(5 puncte)
2. Analizează gramatical (sintactic şi morfologic) cuvintele auziră, (un) zvon, slab.
(15 puncte)
3. Construieşte o propoziţie după următoarea schemă
Atribut
Subiect
Predicat
Complement
+
+
+
adjectiv
substantiv, genul feminin
verb
substantiv, numărul plural
(10 puncte)
4. Dezvoltă propoziţia simplă răspunse tigrul, folosind cel puţin un complement şi un
atribut.
(10 puncte)
5. Transcrie adjectivele din propoziţia Ca un păianjen mare, cu un trup gros de elefant
şi cu picioare lungi cât un trunchi de copac. Alege dintre cuvintele transcrise un cuvânt care

poate avea şi un alt înţeles, complet diferit de cel din text, şi construieşte cu acesta o
propoziţie.
(10 puncte)
6. Notează cu A (adevărat) şi F (fals) următoarele afirmaţii:
a) Vacile, caprele şi oile nu sunt jivine.
b) Fiorosul vrăjmaş al animalelor îşi foloseşte picioarele doar pentru a se deplasa.
(10 puncte)
II. (30 de puncte)
Imaginează-ţi un posibil final al acestei întâmplări. Povesteşte finalul imaginat într-o
compunere de 15-20 rânduri. În cuprinsul acesteia, vei realiza şi un sumar portret al Leului
(cel puţin două trăsături fizice şi două trăsături sufleteşti).
Notă! În vederea obţinerii punctelor pentru redactare (12 puncte), compunerea trebuie să se încadreze
în limita de spaţiu precizată.

Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. Din oficiu se acordă 10 puncte.

