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Varianta 1
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Dă-mi drumul și-ți mai cos un tiv
La plasă. Ăsta nu-i motiv, 
Dacă m-am prins, să stau trei ceasuri
Când codrul geme de tarafuri. 

Se roagă gâza în genunchi. 
Păianjenul, care-i e unchi, 
Ascultă și-n mai multe rânduri, 
Lasă să-i scape câte-un «of», pe gânduri. 

− Nu pot, că este-o lege-a firii
Și-a firului, și-a împletirii: 
De cazi în pânza-mi – stai pe loc. 

Păianjenii aduc noroc. ”

 (Marin Sorescu, Dă-mi drumul, în Se mută circul înapoi, ilustrații de Ileana Surducan)

 Subiectul I 
1. Scrie câte un cuvânt cu același sens pentru cuvintele: ceasuri și de, indicate prin subliniere în text. 
2. Explică rolul cratimei în structura este-o. 
3. Transcrie din text: a. o propoziție dezvoltată; 
                                      b. un pronume personal la persoana I; 
                                      c. un substantiv cu funcția sintactică de complement; 
                                      d. un cuvânt folosit cu alt sens decât cel principal. 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți ce se întâmplă în textul propus. 
2. Identifică participanții la dialogul reprezentat în text. 
3. Explică, în aproximativ 5 rânduri, motivul pentru care editorul cărții alege să ilustreze textul cu 
imaginea de mai sus, dezvoltând un argument prin care să arăți legătura dintre ilustrație și versuri. 

Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să imaginezi o întâmplare în taraful din codru. 
În textul tău, trebuie: 
- să plasezi evenimentele în timp și spațiu; 
- să ai un moment tesionat.



Varianta 2
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 
„Dar au venit alți pinguini
De peste tot – și nu puțini – 
Ca să-i ureze bun venit, 
Și i-au urat... Dar, în sfârșit, 
Să-i numărăm, ce rost mai are?
Așa că ăștia sunt, în mare, 
Toți pinguinii pentru care, 
S-au întocmit, cum spun, dosare. 
Numiții pinguini se pare
Că au plecat din Labrador
Cu-ntreg microclimatul lor, 
Și-acum s-au stabilit, aud, 
La pol opus, la polul sud...
Ce fac acolo n-aș putea
Să spun exact. Părerea mea
E că acum Apolodor
E și nu e-n mijlocul lor.”

(Cartea albă cu Apolodor sau 
Apolododecameronul, de Florin Bican, ilustrații de 

Dan Ungureanu)

Subiectul I 
1. Scrie câte o propoziție în care cuvintele mare și mijlocul să fie folosite cu alte sensuri decât cele din 
text. 
2. Explică rolul semnului întrebării, așa cum se observă în textul dat. 
3. Transcrie din text: a. un pronume personal de persoana a III-a singular; 
                                      b.  primul subiect din text; 
                                      c. un substantiv cu funcția sintactică de complement; 
                                      d. un cuvânt care numește timpul. 
Subiectul al II-lea 
1. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți întâmplările din textul propus. 
2. Arată care este sensul versurilor: „Părerea mea/ E că acum Apolodor/ E și nu e-n mijlocul lor”. 
3. Scrie un text de aproximativ 5 rânduri în care să arăți de ce textul de mai sus este doar un fragment 
selectat dintr-un text mai mare. 

Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să imaginezi o întâmplare petrecută în drumul 
spre Polul Sud al pinguinilor. 
În textul tău, trebuie: 
- să plasezi evenimentele în timp și spațiu; 
- să ai un moment tesionat; 
- să integrezi în text imaginea propusă.



Varianta 3
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Când Lodovico se întâlnise pe drum cu un domn Cutare, acesta din urmă îi spusese: 
− La o parte!
− Nu, răspunsese Lodovico, dumneata să te dai la o parte, pentru că eu merg pe partea dreaptă!
Iar Cutare continuase: 
− A, da? Când mă întâlnesc cu oameni de teapa dumitale, merg întotdeauna pe partea dreaptă!
Și, renunțând la politețe, îl insultase, repezindu-l: 
− Dă-te mai repede din drum, muncitor ordinar, că te învăț eu cum să te porți cu gentilomii!
«Eu, muncitor ordinar?!», își spuse Lodovico în sinea lui – pentru că, pe vremea aceea, să 

numești pe cineva «muncitor», adică un om care muncea cu mâinile, era o insultă groaznică, folosită de 
aristocrații care trăiau fără să facă nimic. 

Așa încât reacționase: 
− Domnule, minți când spui că sunt ordinar! 
− Ba nu, minți dumneata când spui că eu mint!
Și o ținuseră așa o bună bucată de timp, pentru că acestea erau schimburile de politețuri care se 

făceau pe-atunci, înainte de-a se ajunge la bătaie sau la duel. Și, dacă vi se pare nebunie curată, aveți 
dreptate, dar, dacă gentilomii din vremurile acelea ar auzi ce-și spun astăzi doi șoferi când unul i-a bușit 
aripa celuilalt, și ei ar spune că noi suntem nebuni”. 

     (Logodnicii, repovestire de Umberto Eco după romanul lui Alessandro Manzoni)

Subiectul I 
1. Scrie câte un cuvânt cu același sens pentru cuvintele subliniate în text: insultase și vremea. 
2. Explică rolul semnului întrebării, așa cum se observă în textul dat. 
3. Transcrie din text: a. un verb care nu realizează funcție sintactică de predicat; 
                                      b. un substantiv propriu; 
                                      c. un pronume cu funcția sintactică de subiect; 
                                      d. adejctiv cu funcția sintactică de atribut.



Subiectul al II-lea 
1. Scrie care este numele autorului textului propus. 
2. Identifică motivul pentru care Lodovico se simte jignit și prezintă-l într-o propoziție. 
3. Scrie un text de aproximativ 5 rânduri în care să prezinți indicia textuali care ne permit să identificăm 
timpul în care este plasată acțiunea. 

Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să prezinți legătura dintre text și imaginea folosită 
pentru ilustrarea acestuia. 
În textul tău, trebuie: 
- să prezinți conținutul de idei al textului; 
- să arăți legătura dintre text și imagine.



Varianta 4
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„− Scrie aici un secret de-al tău, nu prea important, pentru că o să-l aflu, până la urmă. Cerneala 
asta e invizibilă și n-o să se vadă ce scrii. Nu ne uităm la tine. 

Dina, care era rapidă la orice temă, se vedea bine că Tanti o antrenase, a luat tocul și-a scris o 
propoziție fără să stea pe gânduri, în timp ce noi ne uitam ostentativ în altă parte. (...) Eu eram în clasa a 
doua, scriam cu litere și rânduri dolofane, și totul mergea foarte încet. Apăsam prea tare, și penița de la 
toc se crăcăna și zgâria hârtia. În plus, nu știam ce secret aș putea să pun pe hârtie. Ceilalți s-au plictisit 
de studiat pereții și tavanul, dar, până la urmă, cu opinteli și îndemnuri repetate, neștiind exact dacă nu 
încalec rândurile și literele, am răzbit și eu. Tanti ne-a luat foile și le-a amestecat, până n-am mai știut 
care a cui e. 

Apoi ne-a chemat lângă soba cu cahle albe, a deschis ușița de fier și a apropiat prima hârtie de 
flacără. Eram cu ochii pe foaia de hârtie și așteptam cu speranță, neștiind exact ce-o să se întâmple. A 
durat mult. Totuși, la un moment dat, miraculos, au început să se vadă niște litere dolofane, tremurate, 
plasate alandala, scrise cu un fel de maro. Tanti a citit: 

−«Brașov, orașul meu natal, 
Oraș cu flori de munte, 
Aș vrea să fiu al tău stegar
Săți scriu poezii sute.»

La liniuța de la z se făcuse o pată groaznică, un Kleks, cum îi spuneau cei care făceau școala 
germană, adică toți ceilalți în afară de mine. Tanti m-a lăudat, mi-a spus doar că să-ți se scrie cu liniuță, 
că ție îți scriu.”

(Ioana Pârvulescu, Inocenții)

 Subiectul I 
1. Alcătuiește o propoziție în care cuvântul tocul să aibă alt sens decât cel folosit în textul suport.
2. Desparte în silabe cuvintele: aici și zgâria. 
3. Transcrie din text: a. un verb la timpul trecut; 
                                      b. un substantiv propriu; 
                                      c. un adjectiv cu funcția de atribut; 
                                      d. un cuvânt folosit cu alt sens decât cel principal. 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți întâmplările din textul propus. 
2. Explică scrierea cu litere italice/ aplecate ale unor cuvinte din text. 
3. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să explici motivul pentru care Tanti o laudă pe fetiță.

Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să imaginezi o 
întâmplare în care se folosește cerneală invizibilă. 
În textul tău, trebuie: 
- să plasezi evenimentele în timp și spațiu; 
- să folosești ideea din desenul alăturat;
- să ai un moment tesionat.



Varianta 5
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Au pus oglinzi pe-acolo prin savană
Au zis că toată lumea o să fie încântată
S-a dovedit că n-a fost o idee inspirată
Să pui oglinzi în jungla africană
Căci după ce s-au adunat toate grămadă să se vadă
Leoaica a-nceput să facă scene
Că ea de ce-are păr și n-are pene
C-ar fi putut să fie infinit mai drăguță
Cu coadă de păun și față de maimuță
Iar zebra a jurat că oglinzile mint
Că nu-i posibil să ai numai animal print
Și, dacă tot îl ai, de ce nu-i cu buline
Sau cu pete, ca la unele feline?
Girafa, din contră, și-ar fi dorit dungi
Tigresa, picioare cu mult mai lungi
Ca la flamingo sau ca la acvilă
Hiena, piele de reptilă...
Nu mai insist, că oricum nu e chiar adevărat
Și deja v-ați dat seama unde bat.” 

 (Oglinzi în savană, de Carmen Tiderle)

Subiectul I 
1. Scrie propoziții cu ortogramele ai/ a-i, ca/ c-a. 
2. Explică rolul punctelor de suspensie, așa cum se observă în textul dat. 
3. Transcrie din text: a. un verb la timpul viitor; 
                                      b. un pronume de persoana a II-a; 
                                      c. un substantiv care îndeplinește funcția de subiect; 
                                      d. o expresie/ grup de cuvinte care îndeplinește rolul unui verb. 
Subiectul al II-lea 
1. Scrie  o propoziție în care să prezinți relevanța titlului pentru conținutul textului. 
2. Arată care este sensul ultimelor două versuri. 
3. Scrie un text de aproximativ 5 rânduri în care să  prezinți o posibilă învățătură ce se desprinde din 
text. 

Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să prezinți legătura dintre text și imaginea aleasă 
de autoare să-l ilustreze. 
În textul tău, trebuie: 
- să prezinți conținutul textului; 
- să arăți legătura dintre imagine și text.



Varianta 6
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Marinei îi plăcuseră întot-
deauna poveștile. Le citea fraților ei 
mai mici și era cea care se bucura cel 
mai tare atunci când primea cărți 
noi. Pe unele le citise de câte două-
trei ori și visa să se facă 
«povestitoare». Așa că nu-i de 
mirare că-și alesese ca obiect 
magic... o carte de povești. Nu știa 
cum avea să-i folosească o carte de 
povești aici, în acest loc în care nu 
mai călcase niciodată și despre care 
auzise numai lucruri înfricoșătoare. Îi 
era puțin frică, așa că se așeză pe o 
bancă pe jumătate ruptă, cu cartea 
în poală. În câteva secunde, o 
mulțime de copii o înconjurară; erau 
cenușii, ca toate făpturile din acest 
tărâm ciudat, și aveau aceleași priviri 
triste.

− Vreți să vă citesc o poveste? întrebă ea, cu glas timid. 
Copiii nu-i răspunseră, dar Marinei i se păru că deslușește o sclipire de curiozitate în ochii lor. Le 

citi vreme de câteva ore, până când termină toată cartea. Povești cu zâne bune și cu prințese adormite, 
cu regi și cu castele, cu balauri cu șapte capete și cu feți-frumoși care ies întotdeauna învingători, cu 
motani care vorbesc și cu cai care zboară. Erau poveștile ei preferate și le citise dintr-o suflare, una după 
alta. Când termină de citit, copiii o priveau bucuroși și însuflețiți. Cenușiul din ei începuse să pălească.

− V-au plăcut? îi întrebă Marina. 
− Foarte mult, răspunseră ei. Nu am mai auzit povești până acum... Unde se găsesc? 
− Păi... în cărți. În biblioteci. La școală.”

(Adina Rosetti, Povestea kendamei pierdute, 
Ilustrații de Irina Dobrescu)

 Subiectul I 
1. Scrie cuvinte care să aibă același înțeles pentru cuvintele: tărâm și deslușește.
2. Transcrie propoziția, punând verbul indicat la forma corectă: Marina se _____ (a se așeza, prezent) pe 
o bancă ruptă. 
3. Transcrie din text: a. două cuvinte cu sensuri opuse; 
                                      b. un substantiv propriu; 
                                      c. un adjectiv cu funcția de atribut; 
                                      d. un cuvânt folosit cu alt sens decât cel principal. 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți ce se întâmplă în textul propus. 
2. Exprimă-ți opinia despre semnificația culorii pe care o au copiii întâlniți de Marina. 



3. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți legătura dintre text și imagine.

Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să propui o acțiune în continuarea textului dat. 
În textul tău, trebuie: 
- să te referi la cel puțin un personaj din fragment; 
- să ai o acțiune.



Varianta 7
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Un policandru*
de zahăr candel
era într-o casă:
săreau copiii
cu limba scoasă. 
Și, ca s-ajungă
pânʹ la tavan, 
au pus o masă
peste pian.
«Ia stați un pic!»
(strigă un peltic)
«Nu vă suiți cu toptanul**!...
O să … clape pianul!»
Dar pe-nserate, 
de harababură, 

s-a spart policandrul, 
s-a topit de căldură
și toți s-au dat tumba
prin încăpere
prin praf de zahăr
și lumină de miere…

Această întâmplare
a fost citită
de pe un papirus***
de clătită.”

(Grete Tartler, 
Întâmplare de ținut minte
până la schimbarea ultimului dinte)

* policandru – candelabru cu mai multe brațe, lustră;
** cu toptanul – cu grămada;
*** papirus – material prelucrat dintr-o plantă, sub formă de foiță, pe care se scria. 
 
Subiectul I 
1. Desparte în silabe cuvintele: policandru, scoasă, topit și tumba.
2. Transcrie prima propoziție din text și apoi transform-o într-o propoziție simplă. 
3. Transcrie din text: a. un verb la timpul prezent; 
                                      b. un substantiv cu funcție sintactică de atribut; 
                                      c. ultimul subiect; 
                                      d. un cuvânt care exprimă timp. 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie o propoziție în care să propui un motiv pentru care copiii sar cu limba scoasă. 
2. Observă jocul de cuvinte sugerat de autoare în structura: o să clape pianul și scrie 3-4 rânduri în care 
să explici legătura acesteia cu întregul text. 
3. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să indici o posibilă legătură între conținutul textului și titlul 
poeziei date.

Subiectul al II-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să imaginezi un dialog între copiii care vor să 
repare policandrul. 
În textul tău, trebuie: 
- să plasezi evenimentele în timp și spațiu; 
- să ai un moment tesionat.



Varianta 8
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Dacă este un lucru care 
mă scoate cu adevărat din sărite, 
acela e să fac curat. (...)

Între noi fie vorba, cred că 
obsedații de curățenie au o 
problemă serioasă. Probabil că 
încearcă să compenseze așa alte 
neajunsuri din viață. Lucrurile sunt 
mult mai simple decât par. Îți dai 
seama că poate e mizerie când 
stratul de lucruri aruncate pe jos 
depășește zece centrimetri.

Dacă ar fi după mine, aș da 
o lege împotriva celor care fac/ te 
obli-gă să faci curățenie 
săptămânal. Am atâtea idei de legi 
care-ar trebui da-te, încât 
Parlamentul ar putea lucra liniștit
câțiva ani buni ocupându-se doar de ele. Ceea ce nu-i o idee tocmai rea.

Există un singur lucru mai rău decât curățenia: curățenia generală. Adică cea care se face de 
Paști și de Crăciun. 

Spuneți și voi: ce sens are să speli furculițele murdare din chiuvetă atâta vreme cât mai există cel 
puțin o furculiță curată și gata să fie folosită? Mă rog, curată sau aproape curată – curățenia, ca orice 
altceva, e o noțiune relativă, n-are rost să intrăm acum în detalii. Sau să luăm farfuriile. Ai cu adevărat – 
repet, cu adevărat – nevoie să mănânci din aceeași farfurie în fiecare zi? Nu de asta avem dulapurile din 
bucătărie pline, ca să ne putem bucura în tihnă de toate blidele înainte de-a le spăla la un moment dat și 
a le pune la loc?”

(Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane, 
Ilustrații de József Vass)

 Subiectul I 
1. Scrie cuvinte cu sensuri opuse față de sensul din text pentru cuvintele: serioasă și neajunsuri.
2. Selectează din text un substantiv propriu și alcătuiește o propoziție în care acesta să aibă funcția 
sintactică de complement.
3. Transcrie din text: a. două cuvinte cu același sens; 
                                      b. un substantiv comun de genul neutru; 
                                      c. o expresie care îndeplinește rolul unui verb; 
                                      d. o propoziție dezvoltată. 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie o propoziție în care să arăți ce este curățenia generală, așa cum se desprinde din textul dat.
2. Explică scrierea cu litere italice/ aplecate ale unor cuvinte din text. 
3. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți o dorință de-a Olguței, așa cum apare ea în textul 
propus.



Subiectul al II-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să imaginezi un dialog dintre Olguța și mama ei 
despre curățenia din camera fetei. 
În textul tău, trebuie: 
- să plasezi evenimentele în timp și spațiu; 
- să ai un moment tesionat.



Varianta 9
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Tin e motanul de la Teatrul de Stat. 
De fapt la-nceput nu așa l-a chemat – 
Îi zicea Strapontin, daʹ era mare chin
Să pronunți așa nume. Și-a rămas, simplu, Tin. 
Alde Tin i-o pisică jerpelită și slabă
Și-are Parkinson, de-aia îi cam tremur-o labă. 
Dar a fost mare fante* – pân-acuʹ mai mulți ani, 
Băga spaima în șoareci, ba chiar și-n șobolani. 
Nu mai e azi motanuʹ de era el odată
Să-l mai știe pe nume – zice el – lumea toată. 
Orișicând se-ntâlnește la club cu amici
(În bodega numită La Coada Pisicii)

Dacă ei îi fac cinste, stă cu ei la taclale
Și-I răsfață cu basmul tinereților sale, 
Când era el vedetă de rang barosan
Și-a jucat cu Giugaru și cu Beligan
Și-a avut un succes, sincer, greu de descris
De striga galeria ore-ntregi «Bis-Bis-Bis»
Dar, îi place să spună, rolul lui cel mai mare
A fost Bimbirică, o fiarrră-ntre fiare.”

(Florin Bican după T. S. Eliot, 
Pisicoteca practică a luʹ Moș Pârșu)

* fante = tânăr încrezut, de o eleganță exagerată. 

Subiectul I 
1. Scrie propoziții în care să folosești corect: nu mai/ numai și o dată/ odată.
2. Alcătuiește o propoziție în care substantivul propriu Tin să îndeplinească funcția sintactică de atribut. 
3. Transcrie din text: a. o propoziție dezvoltată; 
                                      b. un verb care nu are înțeles singur; 
                                      c. un substantiv cu funcția sintactică de subiect; 
                                      d. un cuvânt care exprimă timp. 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie o propoziție în care să indici statutul actual al motanului Tin. 
2. Exprimă-ți opinia despre înțelesul versului „Și-I răsfață cu basmul tinereților sale”. 
3. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți trăsăturile personajului surprins în fragmentul dat.

Subiectul al II-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să imaginezi un dialog între motanul Tin și cei 
prezenți în bodega La Coada Pisicii despre cel mai mare rol al acestuia. 
În textul tău, trebuie: 
- să plasezi imaginezi întâmplarea din spectacolul jucat de Tim; 
- să imaginezi alte personaje, necesare în construcția poveștii tale.



Varianta 10
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Arik e mic și cu botic
Și are țepi, și-n ochi, mărgele. 
Sub tălpi el ține borangic
Și un trifoi cât patru stele. 

În casa lui de lângă nuc
Cu o prințesă locuiește, 
Din boabe verzi îi face suc
Și cântă des… pe aricește. 

La prânz nu-i singur niciodată, 
Vin frații sau bondarul Zum, 
Și-n timp ce mestecă salată, 
Vorbesc de Viespile de Fum: 

− Ce rău a fost! Greu am scăpat!
− În tot Ținutul e-acum pace…
− Să nu uitați că-s decorat: 
Arik voinic, stăpân pe … ace.

− Ha, ha! Păi de-aia te-am ales
Să pregătești marea serbare. 

− Vor fi siropuri și mâncare, 
Dar și parada de mascați. 
(Prințesa Florii de Cireș
O vrea cu fluturi și soldați.)

Și-i sigur că nu am da greș
Cu o întrecere de soi, 
Concurs de țepi, fără-nțepați, 
Cu ghicitori și tărăboi…”
                  (Ioana Nicolaie, Arik și mercenarii)

Subiectul I 
1. Scrie o propoziție în care cuvântul lui să nu fie pronume.
2. Alcătuiește o propoziție în care un cuvânt selectat din textul de mai sus să aibă un sens total diferit. 
3. Transcrie din text: a. o propoziție exclamativă; 
                                      b. un verb la timpul viitor; 
                                      c. un substantiv cu funcția sintactică de complement; 
                                      d. un cuvânt care sugerează o stare, fără să o numească exact . 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie o propoziție în care să arăți ce aflăm despre peripețiile din trecut ale lui Arik. 
2. Exprimă-ți opinia despre înțelesul versului „Concurs de țepi, fără-nțepați”. 
3. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți trăsăturile personajului surprins în fragmentul dat.

Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să imaginezi o întâmplare ce a avut loc în timpul 
Concursului de ghicitori organizat de Arik. 
În textul tău, trebuie: 
- să imaginezi întâmplarea petrecută la concurs; 
- să imaginezi alte personaje, necesare în construcția poveștii tale. 



Varianta 11
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„După ce descuie și ultimul lacăt, deschise lada 
care se dovedi a fi goală. Domnul Ar căscă ochii fără să 
priceapă. 

− Lada asta fermecată aduce vești de pretutin-
deni. Tot ce trebuie să faci este să vâri capul înăuntru și 
să te gândești la Pricolici. 
              Fără să pună la îndoială vorbele Sfintei, Călătorul 
își băgă capul în ladă și, pentru că nu știa cum 
funcționează, încercă să și-l reamintească pe Pricolici în 
cele mai mici amănunte. În ladă era un întuneric blând și, 
desigur, mult mai cald decât în compartiment, iar capul 
lui Ar începu să se simtă foarte bine. Dintr-odată, 
urechile auziră un zumzet de voci. Erau atât de multe și 
vorbeau toate în același timp, așa că, în primul moment, 
nu desluși ce spuneau. Apoi presupuse că toate erau 
vocile veștilor și că fiecare se grăbea să-i spună ce avea 
de spus și să plece mai departe, căci doar se știe ce 
repede zboară veștile!
             − Hei! le strigă Călătorul. Vorbiți pe rând, vă rog! 
Nu înțeleg nimic. 

Atunci vocile veștilor se mai potoliră și începură 
să povestească cu calm și răbdare despre cum îl găsise 
camionagiul Tase pe Pricolici la birtul lui Cocoșatu și-l 
confundase cu o jucărie fără viață. Apoi află despre viziunea Pricoliciului în bârlogul zmeilor și despre 
necazurile acestora. O veste cu o voce mică și speriată îi povesti despre evadarea Pricoliciului și despre 
Sfârșitul care îl ocolise. Călătorul simți, la rândul lui, cum capul său vârât în ladă era șters de pe fața 
pământului. Urechile îi țiuiră, iar groaza i se întipări pe chip la gândul că va fi de atunci încolo un trup 
fără cap care va umbla bezmetic prin lume.”

(Adina Popescu, O istorie secretă a Țării Vampirilor. Cartea pricoliciului, 
Ilustrații de Amalia Dulhan)

 Subiectul I 
1. Scrie cuvinte care să aibă sensuri opuse pentru cuvintele: nimic și cu răbdare.
2. Pune verbul din paranteză la forma cerută: Nu _____ (a înțelege, viitor, persoana a II-a, plural) nimic. 
3. Transcrie din text: a. un substantiv propriu; 
                                      b. un pronume la persoana a III-a; 
                                      c. un adjectiv cu funcția de atribut; 
                                      d. ultimul predicat. 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți ce se întâmplă în textul propus. 
2. Exprimă-ți opinia despre semnificația structurii groaza i se întipări pe chip. 
3. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți legătura dintre text și imagine.



Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să propui o acțiune în continuarea textului dat. 
În textul tău, trebuie: 
- să te referi la cel puțin un personaj din fragment; 
- să ai o acțiune.



Varianta 12
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

           „Și m-am gândit că 
astfel îmbrăcat ar putea și 
să iasă pe stradă. Măcar pe 
aici, prin spatele casei, pe 
potecile înverzite care 
porneau din fiecare strădu-
ță, în sus, către munte, și pe 
care eu nici măcar nu 
îndrăzneam să mă aventu-
rez singură. De fapt, mă 
gândeam de câteva zile la 
asta, la cum să facem să 
iasă și Isidor din casă. Dacă 
nu putea să zboare, măcar 
să meargă pe jos, ca să se 
bucure de libertate. I-am 
spus, trântită  pe pat: 

− Isidor, cred că ai putea să ieși din casă! 
S-a rotit pe călcâie și m-a privit, încremenit.
− Da, cred că semeni foarte tare cu un om, așa, îmbrăcat, i-am zis ridicându-mă în fund, și n-ai 

atrage atenția prea tare. Sigur, nu am intra în magazine să luăm ouă. Și nu am defila chiar pe strada 
mare. Dar cred că pe-aici, prin spate, spre pădure, unde și eu aș vrea să mă plimb și nu am curaj 
singură... Mă gândesc... mă gândesc că am putea ieși mâine! Ce zici? (...)

În vremea asta, el se apropia de mine încet, privindu-mă fix, și deodată pelerina a început să i se 
umfle. Faldurile stofei se întindeau, se zbăteau. Mi-am dat seama că nu îi arătasem despicăturile prin 
care se pot scoate mâinile. Adică aripile. Gesticula pe dedesupt.

Când a ajuns lângă mine, i-am ridicat poalele pelerinei, eliberându-i aripile.
Cu pelerina făcută colac în jurul gâtului, a ridicat aripa dreaptă și, fără să se mai obosească să 

apuce foaia și pixul, mi-a scris direct în aer, tăind lent și clar literele mari: 
− A Z I!.”

         (Veronica D. Niculescu, O vară cu Isidor Ilustrații de Radu Răileanu)

 Subiectul I 
1. Selectează din text două cuvinte care să aibă sensuri opuse.
2. Pune verbul din paranteză la forma cerută: Nu _____ (a înțelege, viitor, persoana a II-a, plural) nimic. 
3. Transcrie din text: a. un verb cu formă negativă; 
                                      b. un substantiv propriu; 
                                      c. un substantiv cu funcția de atribut; 
                                      d. o construcție care are înțelesul unui verb. 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți ce se întâmplă în textul propus. 
2. Exprimă-ți opinia despre modul în care este scris ultimul cuvânt din text. 



3. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți legătura dintre text și imagine.

Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să propui o acțiune în continuarea textului dat. 
În textul tău, trebuie: 
- să te referi la cel puțin un personaj din fragment; 
- să ai o acțiune.



Varianta 13
(prof. Ramona Jitaru)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Vasile Alecsandri era de un an ministru al României în Franța. (...)
Tânăra din fața lui, domnișoara de 16 ani, Iulia Hașdeu se afla la Paris pentru studii, însoțită și 

susținută pas cu pas de mama sa. (...)
− Ce face tânăra domnișoară despre care s-a dus vestea că e extrem de silitoare și foarte 

deosebită? întrebă Alecsandri, uitându-se plin de admirație la copila din fața lui. Înțeleg că e printre cele 
mai mici eleve ale Liceului Sévigné și, totuși, printre cele mai bune. 

− Domnișoara se pregătește de a doua probă de bacalaureat, spuse mama, luându-i fetei, prin 
repeziciunea răspunsului său, orice șansă de a se exprima. 

De altfel, ori de câte ori vorbea despre fiica ei, mama se entuziasma. 
− Până acum s-a descurcat minunat. Să vedem însă ce face mai departe, continuă ea, ca toți 

părinții mândri de copiii lor. Și dacă reușește să se pregătească, pentru că domnișoara e cam prinsă cu 
scrisul poeziilor. Și al dramelor, și al cugetărilor...

− Știu acest lucru, știu că avem în față o scriitoare plină de talent. Toate versurile pe care le-ai 
scris și pe care am apucat să le citesc sunt minunate, spuse Alecsandri sincer admirativ. Există în ele o 
candoare greu de pus pe hârtie. 

− Vă mulțumesc foarte mult, mă străduiesc.”
         (Anca Nedelcu & Elena Diana Nedelcu, Lilica, nu uita a cui fată 

ești!, în Genialii)

 Subiectul I 
1. Scrie câte un cuvint care să aibă același sens cu cuvintele: deosebită și repeziciunea.
2. Pune verbul din paranteză la forma cerută: Mama se  _____ (a se entuziasma, prezent). 
3. Transcrie din text: a. un verb la timpul trecut; 
                                      b. un pronume la persoana a III-a, feminin; 
                                      c. un substantiv propriu cu funcția de subiect; 
                                      d. o propoziție dezvoltată. 

Subiectul al II-lea 
1. Scrie o propoziție în care să prezinți cine este Vasile Alecsandri, așa cum se desprinde din textul dat. 
2. Exprimă-ți opinia despre rolul parantezelor în fragmentul de mai sus. 
3. Scrie un text scurt (3-4 rânduri) în care să prezinți trăsăturile Iuliei Hașdeu.

Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care să continui dialogul din textul dat. 
În textul tău, trebuie: 
- să folosești aceleași personaje; 
- să realizezi o trecere firească spre textul tău.



Varianta 14
(prof.Daniela Enea)

Citește cu atenție textul dat și rezolvă toate cerințele: 

„Săptămâna viitoare voi începe clasa a cincea. Până acum n-am mai fost niciodată la o şcoală 
adevărată, aşa că sunt mort de frică. Lumea crede că nu m-am dus la şcoală din cauza înfăţişării mele, 
dar nu-i ăsta motivul. Nu m-am dus din cauza operaţiilor. De când m-am născut, am fost operat de 
douăzeci şi şapte de ori. Cele mai grele operaţii s-au petrecut înainte să împlinesc patru ani, aşa că nu mi 
le aduc aminte. Dar de atunci am mai făcut câte două sau trei operaţii în fiecare an, unele mai mari, 
altele mai mărunte. Sunt mic pentru vârsta mea şi mai sufăr şi de alte mistere medicale cărora doctorii 
nu le-au dat de capăt, aşa că am fost bolnav mult şi des. În consecinţă, părinţii mei au hotărât că este 
mai bine să nu merg la şcoală. Dar acum sunt mult mai puternic. Ultima operaţie am suferit-o acum opt 
luni şi probabil că în următorii doi ani nu va mai trebui să îndur niciuna. Mama mi-a fost învăţătoare 
acasă. Înainte lucra ca ilustrator de cărţi pentru copii. Desena zâne şi sirene superbe. Dar desenele 
pentru băieţi nu erau la fel de grozave. A încercat o dată să mi-l deseneze pe Darth Vader , însă la sfârşit 
arăta ca un robot ciudat, în formă de ciupercă. N-am mai văzut-o pe mama desenând nimic de multă 
vreme. Cred că e mult prea ocupată să aibă grijă de mine şi de Via. Nu pot spune că mi-am dorit mereu 
să merg la şcoală, pentru că n-ar fi chiar adevărul-adevărat. Voiam să merg la şcoală cu condiţia să fiu la 
fel ca toţi ceilalţi copii care merg la şcoală. Să am mulţi prieteni, să-mi petrec vremea cu ei după ore şi 
alte lucruri dintr-astea. ”                                                                                           (R.J.Palacio, Minunea)

Subiectul I
1.Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul „ocupat” să aibă sensuri diferite.
2.Transcrie din textul de mai sus o  propoziţie în care  un substantiv comun  să  fie subiect şi o propoziţie 
în care un adjectiv să aibă funcţia de atribut.
3.Rescrie următorul enunţ, înlocuind cuvintele subliniate cu antonime ( cuvinte cu sens opus):
   „În consecinţă, părinţii mei au hotărât că este mai bine să nu merg la şcoală.

Subiectul al II-lea
1.De ce fel de educație a beneficiat copilul până atunci ?
2.Explică de ce băiatul era mort de frică.     
3.Care este condiția invocată de copil pentru a merge la școală?

Subiectul al III-lea
   Realizează o compunere narativă, de aproximativ 15 rânduri, inspirată de imaginile de mai jos.

În compunerea ta, trebuie: 
- să faci referire la imaginea inserată în textul dat; 
- să folosești atât povestirea, cât și dialogul. 

 





Varianta 15
                                                                             (Profesor: Daniela Enea)

Citește cu atenție textul de mai jos și apoi răspunde la toate cerintele  formulate:

 „Pitită în banca sa ca-ntr-o tranşee, ascunsă după meterezul– cel mai spătos coleg – Eugenița 
dintr-a cincea trăieşte emoțiile infanteristului în pragul atacului inamic.

«M-ascultă! M-ascultă!!! Și nici titlul lecției nu-l ştiu... Uf, a-nchis catalogul, n-ascultă astăzi», 
răsuflă ea uşurată şi se îndreaptă în bancă.

«Slavă ție, zeiță a infanteriei fără muniții, atacul nu va avea loc!»
     Deodată se strâmbă ca săgetată într-o măsea: profesorul întreabă fără catalog, din bănci! 
Eugenița se pitulează din nou în spatele meterezului, cu ochii închişi, aşteptînd glonțul rătăcit al vreunei 
întrebări. «Numai de nu m-ar pocni!» Ascultă paşii grei ai profesorului printre bănci şi se lipește şi mai 
tare de pupitru, ca un calcan de fundul mării.

«Babi... cum? Babilonienii? Cine-or mai fi şi ăştia? Sunt un popor care nu mai sunt?! Încurcată 
mai e şi istoria asta!... Dar nu trebuie să vadă că nu ştiu», plănuieşte mica strategă, hotărâtă să 
folosească toate resursele camuflajului. 

«O să ridic mâna la orice întrebare. Eu! Eu spun eu, domnule profesor. În ce epocă au trăit? Știu 
eu? Eu! Spun eu!» Și, lungită peste bancă, cu mâna în aer, pare o praștie întinsă, din care e gata să-şi ia 
zborul... răspunsul. «Am scăpat, am scăpat, se bucură fetița, întreabă pe ăi de nu ridică mâna. He-he... 
Ce războaie au dus? Numai de nu m-ar întreba... Eu! Eu! Hait, se uită la mine... O să dau drumu’ 
creionului sub bancă... M-aplec şi-l caut...» Stratega intră sub bancă. A găsit creionul şi, ghemuită 
dedesubt, îi roade nervos capătul. «Uf, a răspuns altul». Iese... strategic, ştergându-şi absorbită 
genunchii de praf. „Cine a fost Hamurabi? De unde să ştiu eu? Sunt pierdută, iar se uită la mine! Acum o 
să scap penarul şi-o să adun toate penițele, căpețelele de creion, ascuțitoarea, guma... Până atunci o să 
răspundă altul....»

– Să spun eu? Eugenița se răsuceşte cu inocență spre vecinul din stânga, din dreapta: Eu?
 Da, chiar ea.Se ridică şovăitoare, palidă, şi îngaimă cu glasul pierdut:
– Ha... Hamuba... Habamu... Habar... n-am, domnule profesor! ”

                                    (Mircea Sântimbreanu, Hamurabi, din volumul Recreația mare)
Subiectul I
1.Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul „prag” să aibă sensuri diferite.
2.Transcrie din textul de mai sus o  propoziţie în care  un substantiv propriu  să  fie subiect şi o 
propoziţie în care un substantiv să aibă funcţia de atribut.
3.Rescrie următorul enunţ, înlocuind cuvintele subliniate cu antonime ( cuvinte cu sens opus):
   „Se ridică şovăitoare, palidă, şi îngaimă cu glasul pierdut. ”

Subiectul al II-lea
1.Imaginează-ţi  o altă soluție ca Eugenița să scape de ascultare şi redacteaz-o într-un enunț.
2.Explică semnificaţia titlului Hamurabi într-un enunț.     
3.De ce Eugenița consideră că istoria e încurcată?



Subiectul al III-lea
   Realizează o compunere narativă, de aproximativ 15 rânduri, inspirată de imaginile de mai jos.

În compunerea ta, trebuie: 
- să faci referire la imaginile inserate în textul dat; 
- să folosești atât povestirea, cât și dialogul. 

 



Varianta 16
                                                                             (Profesor: Pompilia Postelnicu)

Citește cu atenție textul de mai jos și apoi răspunde la toate cerintele  formulate:

Când primăvara se hotărăşte să-şi facă popasul în Bucureşti, se opreşte în prima zi în grădina 
Cişmigiu. Vestitorii şi i-a trimis cu câteva zile înainte... Pajiştile înverzite sînt smălţate cu violete şi 
ghiocei, ce zîmbesc şăgalnic şi parcă fac cu ochiul trecătorilor maturi sau copii, care de-abia se-abţin să 
nu-i culeagă. Şi dacă astăzi ai trecut pe aleile discrete ale Cişmigiului, privind la bobocii de pe crengi, 
peste noapte Primăvara înfăptuieşte minunea: în zori, la fiecare pas, te întâmpină mirese de basm, 
încremenite de un vrăjitor poznaş ― buchete uriaşe de zăpadă proaspătă îţi dăruiesc miresme suave şi 
de un farmec înfiorător de dulce. Dar în fiecare anotimp, grădina Cişmigiu este răsfăţată de sumedenie 
de flori, unele născute de pământul roditor al ţării noastre, iar altele aduse de la mari depărtări şi 
aclimatizate aci. Numele lor atît de fragede şi pitoreşti, ţâşnite din seva plaiurilor româneşti, le 
statorniceşte pentru vecie pe covorul nomenclaturii horticole: tufănele, brânduşe, crăiţe,dalii, pansele, 
mixandre, cimbrişor, dediţei, părăluţe, stânjenei, romanițe, ciuboţica-cucului, lăcrămioare, bujori, 
albăstrele.

 (Grigore Băjenaru, Cișmigiu & comp.)
Subiectul I

1. Scrie antonimul potrivit pentru cuvintele: se oprește, uriașe;
2. În enunțul: Când primăvara se hotărăşte să-şi facă popasul în Bucureşti, se opreşte în prima zi în 

grădina Cişmigiu. Există:
a. Cinci substantive, b. Trei substantive, c. Patru substantive

3. Alcătuiește  o propoziție după schema:
 S              +     A                +    P        +         C                 +     A                      
Pronume        adjectiv        verb              substantiv        subst                  

Subiectul al II-lea
1. Care sunt vestitorii primăverii, după cum reiese din text?
2. Selectează un fragment care arată minunea făcută de Primăvară.
3. Explică, în 30-50 de cuvinte (trei-cinci rânduri) în ce constă frumusețea adusă de primăvară.

Subiectul al III-lea 

Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să relatezi 
aventura ghioceilor, de la momentul găsirii lor de către 
un copil, până la așezarea lor în bolul de sticlă.
Vei avea în vedere:

Folosirea narațiunii și a dialogului;
Plasarea acțiunii în timp și spațiu;
Construcția subiectului, incluzând un moment 

de tensiune;
Numirea a cel puțin două sentimente, trăiri, 

emoții ale copilului;



Varianta 17
(Prof. Ramona Mocanu)

Citește cu atenție textul de mai jos și apoi răspunde la toate întrebările formulate: 
Vrei minte, deșteptăciune?
Chiar nu-i vreo filozofie!
Faci rapid o poțiune
Într-un tuci, pe pirostrie,
Și-amesteci cu-n făcăleț,
Dacă vrei să fii isteț.
Ce se pune? Cică iască,
Picătura chinezească,
Măduvă de euglenă,
Solzi și icre de balenă,
Corn de unicorn înfipt
Într-un trunchi d-eucalipt, 
așchii dintr-un bumerang
Și de-astea, ylang-ylang,
Jojoba și praf de perle,
Lapte de la două mierle, 
Salivă de brontozaur
Și vreo trei bănuți de aur
Din care faci o fiertură
Și înghiți o picătură.
Cu restu’ te freci la tâmple
Și aștepți să se întâmple.

(Carmen Tiderle, Poțiune pentru deșteptăciune)

Subiectul I
1. Scrie câte un cuvânt cu același sens pentru cuvintele: isteț și praf, selectate din textul dat. 
2. Selectează din text două semne de punctuație diferite, care marchează finalul unui enunț și 
indică rolul lor.
3. Transcrie din text: 
a. un pronume cu funcția de complement; 
b. un verb la aspectul negativ, care să îndeplinească funcția de predicat; 
c. o structură / expresie care desemnează spațiul;
d. un cuvânt care arată / impune o condiție. 

Subiectul al II-lea
1. La ce folosește poțiunea a cărei rețetă este prezentată în text?
2. Cum se folosește poțiunea descrisă în text? 
3. Explică, în aproximativ 5 rânduri, ce fel de ingrediente trebuie folosite pentru 
o poțiune de deșteptăciune, așa cum se desprinde din textul dat. 



Subiectul al III-lea
Imaginează-ți că ai băut o poțiune magică! Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în care 
să povestești o aventură prin care ai trecut și în care a trebuit să folosești noile puteri dobândite. 
Precizează care sunt aceste puteri nou obținute. 

În compunerea ta, trebuie:
- să folosești dialogul și narațiunea;
- să ai un moment plin de suspans.
Inspiră-te din imaginea alăturată, pe care să o integrezi în text!



Varianta 18
(prof. Ramona Mocanu)

Citește cu atenție textul de mai jos și apoi răspunde la toate întrebările formulate: 

Era o zi caldă de la începutul lui septembrie. Nori mari și albi rătăceau pe cerul albastru, 
purtați de vânt. Val intră plin de voioșie în pădure și hoinări vreme îndelungată pe cărarea moale 
așternută cu cetină, la umbra verde și adâncă a frunzișului, privind la răstimpuri trunchiurile 
groase ale copacilor, de pe care se prelingea, aurie, rășina. Colindă astfel fără țintă, cântând și 
fluierând, până ce se împiedică din nebăgare de seamă de o buturugă aflată de-a curmezișul 
potecii.

– Te rog să fii mai atent, era să mă calci pe lăbuță, rosti buturuga cu glas somnoros.
Val tresări uimit și se dădu un pas înapoi. Ce fel de buturugă era aceea care vorbea și se 

lăuda că are lăbuțe? Băiatul se frecă la ochi și privi din nou buturuga. Aceasta se mișcă ușurel 
spre el.

– Nu te teme, nu mușc. Broaștele-țestoase nu au obiceiul să muște copiii.
– O broască-țestoasă? șopti Val, apropiindu-se. 
De aproape se vedeau limpede plăcile carapacei, dure și mari cât niște farfurii, precum și 

capul cenușiu, bălțat cu pete galbene al straniei făpturi.
– O broască-țestoasă vorbitoare? adăugă el, mai mult uluit decât speriat.
– Nu trebuie să te miri atât. E drept că suntem un soi rar și nu ne arătăm oricui, dar din 

când în când se-ntâmplă să ne lăsăm descoperite. Pe tine te-am mai văzut pe-aici și te cunosc, 
ești Val. Mai toate animalele din pădure te știu și se bucură când te zăresc. Ai inimă bună.

– Dar pe tine cum te cheamă? întrebă Val, fără să știe de ce roșește.
– Mă cheamă Malila și am o sută douăzeci și șapte de ani. Pe lângă că vorbesc, pot să 

zbor, să cos și să fac versuri pe loc.
– Poți să zbori?
Băiatul făcu ochii cât cepele. Asta era prea de tot! 

(Ana Alfianu, Val și Cetatea Sufletelor)

Subiectul I
1. Scrie cuvinte cu același sens pentru fiecare dintre cuvintele următoare, selectate din textul dat: 
straniei (făpturi) și uluit. 
2. Alcătuiește un enunț în care cuvântul descoperite să aibă alt sens decât în textul-suport.
3. Transcrie din text: 
a. un adjectiv plasat în fața substantivului (pe care îl determină); 
b. două verbe aflate la timpuri diferite;
c. o structură / expresie / un enunț care arată timpul acțiunii; 
d. un enunț în care nu este prezent un predicat. 

Subiectul al II-lea
1. Cum este cunoscut Val printre animalele din pădure?
2. Ce se dovedește a fi buturuga pe care a deranjat-o Val?
3. Prezintă, în aproximativ 5 rânduri, informații despre Malila, așa cum se desprind ele din textul 
dat. 



 Subiectul al III-lea
Scrie o compunere, de aproximativ 15 rânduri, în 

care să-ți imaginezi o discuție cu o veveriță care trăiește 
în parcul de lângă școala unde înveți. Tu tocmai treci 
prin parc în drum spre casă, după o zi în care, la școală, 
ai învățat despre animalele din pădure. Dă-i un nume 
veveriței!

În compunerea ta, trebuie:
- să folosești dialogul;
- să folosești secvențe descriptive.

Inspiră-te din imaginea alăturată, pe care să o integrezi în text!



Varianta 19
(prof. Ramona Mocanu)

Citește cu atenție textul de mai jos și apoi răspunde la toate întrebările formulate: 
E veselă veséla,
S-a întâmplat spontan,
Și joacă tarantela
În ritm napolitan:
Tam ta da ta da ta dam,
Tam ta da ta na na na nam!
Paharele dansează sărind într-un picior,
Cuțitele bat ritmul pe blat și tocător,
O lingură-l invită la dans pe-un polonic
Și-un tel vine și el și mișcă din buric.
E-atâta veselie, încât o farfurie 
Se sparge de prea mult elan
Și niște căni ar vrea să știe 
Cum se fac pașii de cancan.
O furculiță DJ-iță
Schimbă cu un rock’n’roll.
Dansează-un bol c-o linguriță
Amețită de alcool...

E veselă veséla, s-o vezi e-o bucurie
Când stai și-alții lucrează în bucătărie.

(Carmen Tiderle, E veselă veséla)
Subiectul I
1. Scrie câte un cuvânt cu același sens pentru cuvintele: spontan și să știe, selectate din textul 
dat. 
2. Folosește, în enunțuri, următoarele omonime: veselă și elan. 
3. Transcrie din text: 
a. un pronume cu funcția de complement; 
b. un verb care să nu îndeplinească funcția de predicat; 
c. un adjectiv cu funcția sintactică de atribut; 
d. un cuvânt folosit cu alt sens decât cel principal. 

Subiectul al II-lea
1. Ce fel de dans dansează vesela în textul dat?
2. Care este ocupația furculiței din textul dat? 
3. Prezintă, în aproximativ 5 rânduri, cum se 
manifestă vesela în bucătărie, când e bucuroasă, 
așa cum reiese din textul-suport. 

Subiectul al III-lea
Scrie o compunere, de aproximativ 15 

rânduri, în care să-ți imaginezi cum o fată / un 



băiat și mama sa gătesc împreună o salată sau o prăjitură. Integrează în textul tău și rețeta 
preparată de cei doi!

În compunerea ta, trebuie:
- să folosești dialogul și narațiunea;
- să ai un moment plin de suspans.

Inspiră-te din imaginea alăturată, pe care să o integrezi în text!



Varianta 20
(prof. Ramona Mocanu)

Citește cu atenție textul de mai jos și apoi răspunde la toate întrebările formulate: 
În orașul Bucurville
La primărie, candidează un copil
Care promite c-o să facă
Din Bucurville, un loc de joacă
Copilul are și-un slogan
E „Nicio stradă fără tobogan!”
Iar în programul lui pe două file
Promite că orașul va fi umplut cu bile
Că pietonii vor traversa pe zebre adevărate
Și zidurile vor fi viu colorat pictate
C-o să ai voie să te sui
Pe bănci în parc și pe statui
Și că orice groapă cu băltoacă
Va fi transformată în spațiu de joacă
Candidatul mai promite solemn
Că fiecare va avea căluțul lui de lemn
Un hamac și-o casă construită în copac
Și nimeni nu va mai fi sărac
Fiindcă toți vor mai avea și milioane
De bomboane și baloane...
Că-n general, locuitorii vor fi lăsați în pace
Să facă ce au chef, să râdă, să se joace.

Păcat că nimeni n-are domiciliul stabil
În orașul Bucurville.

(Carmen Tiderle, Bucurville)

Subiectul I
1. Scrie cuvinte cu același sens pentru fiecare dintre cuvintele următoare, selectate din textul dat: 
file și viu.
2. Folosește, în enunțuri, următoarele perechi de ortograme: l-a / la; i-ar / iar. 
3. Transcrie din text: 
a. un pronume personal de persoana a II-a; 
b. două verbe aflate la timpuri diferite, pe care să le precizezi; 
c. un substantiv propriu cu funcția de complement; 
d. un enunț fără predicat. 

Subiectul al II-lea
1. Care este sloganul copilului care candidează la primăria din orașul Bucurville?
2. Cine are domiciliu stabil în orașul Bucurville, așa cum reiese din text? 
3. Prezintă, în aproximativ 5 rânduri, ce le promite candidatul-copil locuitorilor din Bucurville, 
dacă îl vor alege primar, așa cum reiese din textul-suport. 



Subiectul al III-lea 
Scrie o compunere, de aproximativ 15 
rânduri, în care să-ți imaginezi că vei 
candida pentru a deveni șeful clasei tale. Ce 
te vei angaja față de colegii tăi că vei realiza 
în această calitate? Prezintă două puncte 
importante din programul tău de campanie.

În compunerea ta, trebuie:
- să folosești dialogul și narațiunea;
- să ai un moment plin de suspans.

Inspiră-te din imaginea alăturată, pe care să o integrezi în text!



Barem de corectare și notare
Varianta 1

Subiectul I 
1. Câte 0,5 p pentru indicarea corectă a fiecărui sinonim cerut, de ex.: ore, dacă. 
2. 1 p. pentru explicarea rolului cratimei, de ex.: rostirea împreună a două părți diferite de vorbire. 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: Păianjenii aduc noroc, -mi, de 
tarafuri, geme. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). Răspuns 
posibil: Gâza cere să fie eliberată, promite să îi bcoase un nou tiv la plasă, cere să se întoarcă în codru, 
dar unchiul păianjen nu o poate elibera, pentru că aici e norocul ei. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Gâza și paianjenul sunt participanții la dialogul surprins de text. 
3. 0,8 p pentru menționarea relației dintre imagine și text și 0,5 p pentru structurarea răspunsului 
(răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Imaginea ilustrează un personaj din text, iar modul de reprezentare a acestuia, precum 
și cromatica sugerează că textul este dedicat copiilor. Pânza de paianjen ce se desfășoară din mâinile 
paianjenului care împletește este obiectul despre care se vorbește în text.  
1
Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - construcția graduală a întâmplării – 1 p.
- prezentarea unor personaje – 0,5 p. 
- prezentarea contextului spațio-temporal – 0,5 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 2

Subiectul I 
1. Câte 0,5 p pentru folosirea cuvintelor cu alte sensuri decât cele din text, de ex.: La mare facem plajă și 
Își cuprinde mijlocul cu o curea. 0,5 p. + 0,5 p. = 1 p
2. 1 p. pentru explicarea rolului semnului întrebării, de ex.: indicarea finalului unei propoziții interogative 
și a unei intonații specifice . 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: -i, pinguini, din Labrador, acum. 
0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). Răspuns 
posibil: După ce îl întâmpină pe Apolodor, pinguinii pleacă, împreună cu acesta, către polul sud. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Versurile arată că Apolodor este, probabil, la polul sud, însă nu este mereu împreună cu 
ceilalți pinguini, fiind o fire mai independentă. 
3. 0,8 p pentru menționarea relației dintre imagine și text și 0,5 p pentru structurarea răspunsului 
(răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Versul cu care începe fragmentul (Dar au venit alți pinguini) sugerează că anterior 
acestui fragment este prezentată sosirea unor pinguini. De asemenea, expresiile „aceștia sunt” și 
„numiții pinguini” sugerează că, anterior, au fost prezentați pinguinii care l-au întâmpinat pe Apolodor. 
1p

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - construcția graduală a întâmplării – 1 p.
- prezentarea unor personaje – 0,5 p. 
- prezentarea contextului spațio-temporal – 0,5 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 3

Subiectul I 
1. Câte 0,5 p pentru indicarea corectă a sinonimelor, de ex.: jignise și perioada. 0,5 p. + 0,5 p. = 1 p
2. 1 p. pentru explicarea rolului semnului întrebării, de ex.: indicarea finalului unei propoziții interogative 
și a unei intonații specifice . 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: de a se ajunge, Lodovico, eu 
(mint), groaznică. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită): 
Autorul textului este Umberto Eco. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Lodovico a fost jignit de faptul că domnul Cutare l-a numit „muncitor ordinar”. 
3. 0,8 p pentru conținut și text și 0,5 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Expresii precum: „timpurile acele”, „aristocrații”, „gentilomii” ne determină să 
considerăm că întâmplările se petrec într-un trecut îndepărtat, pe vremea cavalerilor. 1p

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - prezentarea conținutului de idei al textului – 0,5 p.
- identificarea duelului ca punct culminant al divergențelor dintre personaje – 0,5 p.
-prezentarea legăturii dintre text și imagine (costumația personajelor, duelul) – 1 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 4

Subiectul I 
1. 1 p pentru indicarea corectă a altui sens decât cel folosit în text, de ex.: Tocul de la ușă este de lemn.
2. câte 0,5 p. pentru despărțirea corectă în silabe a fiecărui cuvânt: a-ici, zgâ-ri-a. 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: apăsam, Brașov, (orașul) natal, 
stegar. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită): Tanti 
le prezintă copiilor modul în care funcționează cerneala invizibilă, cerându-le acestora să scrie pe o foaie 
și apoi așezând hârtia deasupra unei flăcări, căldura colorând literele însemnate. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Scrierea diferită a unor cuvinte din text este o modalitate de a indica pronunțarea 
accentuată, necesară în sublinierea unor idei. 
3. 0,8 p pentru conținut și text și 0,5 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Deși este cea mai mică, fetița reușește să scrie pe foaie o poezie. Impresionantă este nu 
doar capacitatea de a se concentra, cât și creativitatea ei . 1p

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - construcția graduală a întâmplării – 1 p.
- prezentarea unor personaje – 0,5 p. 
- prezentarea contextului spațio-temporal – 0,5 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 5

Subiectul I 
1. câte 0,25 p. pentru folosirea corectă a fiecărui cuvânt indicat. 0,25 x 4 = 1 p
2. 1 p. pentru indicarea rolului punctelor de suspensie în textul dat: marchează întreruperea 
intenționată a șirului vorbirii, sugerează numărul mare al nemulțumirilor etc. 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: o să fie încântată, v(-ați dat 
seama), lumea, v-ați dat seama. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită): de 
ex.: Titlul este relevant pentru conținutul textului, căci sintetizează ideile dezvoltate de acesta. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Se sugerează că povestea spusă este numai un prilej de a oferi o învățătură, căci 
întâmplările din savanna ne arată că nimeni nu este mulțumit de ce are/ este deja. 
3. 0,8 p pentru conținut și text și 0,5 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Carmen Tiderle enumeră cele mai frumoase animale și le imaginează în situația de a nu 
fi mulțumite de ele însele. Acest scenariu ilustrează de fapt un defect uman, căci omul își dorește mereu 
mai mult decât are. 1p

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - prezentarea conținutului de idei al textului – 1 p.
-prezentarea legăturii dintre text și imagine (personajele etc) – 1 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 6

Subiectul I 
1. câte 0,5 p. pentru indicarea corectă a cuvintelor cu același sens, de ex.: lume, observă.
2. 1 p. pentru indicarea corectă a formei verbale cerute: se așază. 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: întotdeauna – niciodată, Marina, 
mai mici, citise dintr-o suflare. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită): 
Marina se află într-un loc pe care nu îl cunoaște, dar despre care se vorbesc lucruri înfricoșătoare. Ea îi 
cucerește pe copiii pe care îi întâlnește prin citirea unei cărți, pe care fata o dusese drept obiect magic.  
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Copiii pe care îî întâlnește Marina sunt „cenușii”, o culoare simbolică prin care este 
sugerată sărăcirea/ lipsa de creativitate/ privarea lor de frumoasa și colorata lume a poveștilor. 
3. 0,8 p pentru conținut și text și 0,5 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Putem observa mai multe conexiuni între textul și imaginea propuse. În imagine, este 
surprinsă o fetiță care citește pentru mai mulți copii. Aceasta pare să îi domine: are poziție centrală, un 
corp mai mare – toate sugerează avantajele pe care le are un cititor, idee dezvoltată și prin text. 1p

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - asigurarea unei legături între cele două texte – 0,5 p.
- folosirea unui personaj comun – 0,5 p.
-prezentarea unei acțiuni – 1 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 7

Subiectul I 
1. câte 0,25 p. pentru despărțirea corectă a cuvintelor în silabe: po-li-can-dru, scoa-să, to-pit, tum-ba.
2. 0,2 p. pentrutranscrierea propoziției cerute: Un policandru/ de zahăr candel/ era într-o casă; 0,8 p. 
pentru transformarea ei într-o propoziție simplă: Un policandru era. 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: stați,de zahăr, întâmplare, un pic. 
0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită): Copiii 
„sar cu limba scoasă” pentru a ajunge la policandrul cel dulce.  
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Structura „o să clape pianul” reprezintă un joc de cuvinte menit să stârnească 
amuzamentul cititorilor. Defectul de vorbire îl face pe copil să rostească „clape” în loc de „crape”, iar 
stâlcirea consoanei trimite cu gândul la clapele pianului. 
3. 0,8 p pentru conținut și text și 0,5 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Titlul ales de Grete Tartler este unul neobișnuit de lung, fiind totodată și structurat sub 
forma unor versuri cu rimă. Una dintre sugestiile acestuia este că pentru copiii dulciurile sunt la discreție 
„până la schimbarea ultimului dinte”. 1p

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - asigurarea unei legături între cele două texte – 1 p.
-prezentarea unei acțiuni – 1 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 8

Subiectul I 
1. câte 0,5 p pentru indicarea corectă a sensurilor opuse, de ex.: neimportantă și împliniri . 
2. 0,5 p pentru transcrierea unui substantiv propriu, 0,5p pentru realizarea propoziţiei în care 
substantivul indicat să aibă funcţia de complement, de ex.: Crăciun ,Ne vedem la Crăciun. 
3. 0,5 p transcrierea și 0,5 p transformarea în propoziție simplă, de ex.: farfurii – blide, neajunsuri, mă 
scoate din sărite, Lucrurile sunt mult mai simple decât par. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul I 
1. 0,8 p. pentru indicarea corectă a semnificației (cea care se face de Paști și de Crăciun), 0,2 p. pentru 
alcătuirea corectă a enunțului. 0,8 p. + 0,2 p. = 1 p.
2. 0,2 p pentru transcrierea secvenței, 0,6 p pentru explicarea grafiei (de ex.: se subliniază o idee, se 
creează senzația că personajul ridică vocea), 0,2 p pentru formularea răspunsului.  0,2p + 0,6 p + 0,2 p = 
1 p          
3. 0,8 p pentru indicarea corectă a dorinței (fata și-ar dori să nu facă curățenie decât când stratul de 
lucruri de pe podea depășește zece centimetri/ să se dea o lege împotriva celor ce fac curățenie etc.) și 
0,2 p pentru formularea răspunsului (capacitatea de a extrage idei, claritate, logică). 0,8 p + 0,2 p = 1p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Fata se sperie, își pierde cumpătul. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: – Rămâi cu bine, tată, nădăjduiesc că voi izbândi. 
3. 0,5 p pentru menționarea trăsăturilor calului și 0,5 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o 
propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Calul înaripat zbura ca vântul și ca gândul, având o putere ascunsă în ochi. 

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: -  folosirea corectă a dialogului (0,25 p.); 
- construirea replicilor având în vedere principiile ascultării active și a regulilor de politețe (0,25 p.); 
- contextualizarea dialogului în timp și spațiu (0,5 p.); 
-logica și coerența textului (0,5 p.);
-construirea unor replici complexe (0,5 p.).
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 9

Subiectul I 
1. Câte 0,25 p pentru folosirea corectă a cuvintelor cerute. 
2. 1 p. pentru construcția unei propoziții în care cuvântul indicat să îndeplinească funcția de atribut, de 
ex.: Povestea lui Tim captiva. 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: Tin e motanul de la Teatrul de 
Stat,a fost (mare fante), Tin, azi. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). Răspuns 
posibil: Tin este un motan bătrân, care în tinerețe fusese actor.  
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Versul indicat sugerează că povestea despre tinerețea motanului este incredibilă, ea 
fiind percepută de ceilalți drept un basm. Totodată, Tim le creează celorlalți impresia că îi dezmiardă, 
căci le împărtășește lucruri atât de interesante. 
3. 0,8 p pentru menționarea relației dintre imagine și text și 0,5 p pentru structurarea răspunsului 
(răspuns în propoziții îngrijite).  Personajul central este un actor decăzut din Gloria tinereții, iar acest 
lucru este sugerat încă de la început, prin nume, căci din Strapontin s-a păstrat în present doar forma 
prescurtată a acestuia. De asemenea, motanul are o înfățișare demnă de milă, este slab, iar corpul îi 
tremură. 1 p

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - construcția poveștii în poveste – 1 p.
- prezentarea unor personaje – 0,5 p. 
- prezentarea contextului spațio-temporal – 0,5 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 10

Subiectul I 
1. 1 p pentru scrierea propoziției în care cuvântul indicat să nu fie pronume, de ex.:  Lui Arik îi plac 
petrecerile. 
2. 0,5 p pentru indicarea unui cuvânt ce poate avea un alt sens și 0,5 p. pentru construcția propoziției, 
de ex.: marea ,Marea este agitată în timpul furtunii. 
3. 0,5 p transcrierea și 0,5 p transformarea în propoziție simplă, de ex.: ce rău a fost!, vor fi, cu o 
întrecere, Ha! Ha!. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Deducem din text că Arik și prietenii săi au înfruntat Viespile de Fum. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Sugestia este că prin ghicitori oamenii sunt înțepați în alt mod decât cu ace. 
3. 0,5 p pentru menționarea trăsăturilor calului și 0,5 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o 
propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Arik este descries în prima parte a fragmentului prin mai multe trăsături. El are ochii 
mici ca niște mărgele și botic, fiind acoperit cu ace, deoarece este un arici, așa cum segerează și numele 
lui. 

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: construcția poveștii în poveste – 1 p.
- prezentarea unor personaje – 0,5 p. 
- prezentarea contextului spațio-temporal – 0,5 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 11

Subiectul I 
1. Câte 0,5 p pentru indicarea corectă a fiecărui sinonim cerut, de ex.: totul, precipitat/ agitat. 
2. 1 p. pentru scrierea corectă a formei verbale, de ex.: Nu veți înțelege nimic. 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: Tase, lui, mică, va umbla. 0,25 p x 
4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). Răspuns 
posibil: Deși lada pare goală, Domnul Ar este îndemnat să își bage capul în ea. Astfel, se va declanșa un 
eveniment fabulous, căci lada se dovedește a aduna toate veștile, de la care Ar află detalii despre 
Pricolici. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Structura sugerează că ultimele vești îl sperie foarte tare pe domnul Ar. 
3. 0,8 p pentru menționarea relației dintre imagine și text și 0,5 p pentru structurarea răspunsului 
(răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Elementul central al desenului este un bărbat care are capul vârât într-o cutie. Veștile 
sunt reprezentate graphic prin niște păsări, cu scopul de a sugera cât de repede zboară acestea. 1 p

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - asigurarea unei legături între cele două texte – 0,5 p.
- folosirea unui personaj comun – 0,5 p.
-prezentarea unei acțiuni – 1 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 12

Subiectul I 
1. 1 p pentru indicarea corectă a perechii de antonime: mâine – azi. 
2. 1 p. pentru explicarea rolului cratimei, de ex.: rostirea împreună a două părți diferite de vorbire. 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: nu am intra, Isidor, (faldurile) 
stofei, nu ai atrage atenția. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). Răspuns 
posibil: Îmbrăcat cu haine omenești, Isidor seaman foarte bine cu un om, așa că fetiței îi vine ideea ca 
acesta să se plimbe puțin și pe afară, căci așa nu mai există riscul ca oamenii să observe ușor că Isidor 
este de fapt o pasăre. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Ultimul cuvânt din text este scris integral cu majuscule, cu spațiere între litere, ca să 
sugereze fermitatea răspunsului lui Isidor. Acesta nu vrea să amâne pentru a doua zi plimbarea prin oraș, 
ci vrea să iasă chiar atunci. 
3. 0,8 p pentru menționarea relației dintre imagine și text și 0,5 p pentru structurarea răspunsului 
(răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: În imagine este prezentată o fetiță, care trage după ea o pasăre uriașă, pe care o poartă 
de o aripă printr-o lume nouă. Pasărea este deghizată, cu șapcă și pelerină, iar prezența ultimului articol 
vestimentar este sugerată în textul dat.  1 p. 

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - asigurarea unei legături între cele două texte – 0,5 p.
- folosirea unui personaj comun – 0,5 p.
-prezentarea unei acțiuni – 1 p.
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 13

Subiectul I 
1. Câte 0,5 p pentru indicarea corectă a fiecărui sinonim cerut, de ex.: specială, viteza. 
2. 1 p. pentru indicarea formei verbale cerute: Mama se entuziasmează. 
3. câte 0,25 p pentru fiecare structură/ cuvânt corect transcris, de ex.: ai scris, (luându)-i, Vasile 
Alecsandri, Vasile Alecsandri era de un an ministru al României în Franța. 0,25 p x 4 = 1 p 

Subiectul al II-lea 
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Vasile Alecsandri a fost ministru al României în Franța. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru redactarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Parantezele sunt semne grafice prin care se sugerează că au fost decupate anumite 
fragmente din text. 
3. 0,8 p pentru menționarea relației dintre imagine și text și 0,5 p pentru structurarea răspunsului 
(răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Așa cum sugerează și titlul volumului, Iulia Hașdeu a fost un copil genial. Deși este cea 
mai tânără elevă a liceului din Paris, Iulia pregătește examenul de bacalaureat. De asemenea, ea este o 
talentată scriitoare, cunoscută de multă lume.  
1
Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: -  folosirea corectă a dialogului (0,25 p.); 
- construirea replicilor având în vedere principiile ascultării active și a regulilor de politețe (0,25 p.); 
- contextualizarea dialogului în timp și spațiu (0,5 p.); 
-logica și coerența textului (0,5 p.);
-construirea unor replici complexe (0,5 p.).
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 14

Subiectul I
1. Câte 0,5 p pentru fiecare enunț corect în care cuvântul „prag” să aibă sensuri diferite ,de ex.: Am 
ocupat un loc. Era ocupat de sărbători.                    0,5 p x 2 = 1 p
2. Transcrierea din text a unei  propoziţii în care  un substantiv comun  să  fie subiect şi o propoziţie în 
care un adjectiv să aibă funcţia de atribut.( 0,5 p x 2 = 1 p )
3. Câte 0,50 p pentru indicarea antonimului corect, de exemplu: a. Prin urmare, au decis 0,50 p x 2 = 1 p

Subiectul al II-lea
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil:  Copilul nu a studiat într-un cadru instituționalizat, ci acasă.
2.   0,5 p pentru conținut și 0,5 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Copilul era mort de frică pentru că nu mai fusese până atunci la școală.
3. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Condiția era să fie ca ceilalți copii.  

Subiectul al III-lea
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - realizarea unei treceri de la imaginile date la evenimentul cerut – 0, 25 p
     - construcția episodului redând aventura: gradual, cuprinzând un moment de suspans/ 
tensiune, oferirea de suficiente detalii, plasarea acțiunii în timp și în spațiu – 0, 75 p

   - atenția la trăirile/ senzațiile/ gândurile personajului – 0, 5 p
  - folosirea imaginii, găsirea unui context potrivit pentru ca imaginea să fie amintită (de exemplu 

o călătorie a celor trei prieteni ) – 0,25 p 
  - originalitate – 0,25 p

Redactare: limbajul adecvat cerinței – 2 p; construcția unor fraze echilibrate – 1 p; structura corectă, cu 
respectarea părților unei compuneri – 1 p; punctuația – 2 p; ortografia – 2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 2 p. 



Barem de corectare și notare
Varianta 15

Subiectul I
1. Câte 0,5 p pentru fiecare enunț corect în care cuvântul „prag” să aibă sensuri diferite ,de ex.: Stătea în 
pragul ușii. Primea urări în prag de sărbători.                    0,5 p x 2 = 1 p
2. Transcrierea din text a unei  propoziţii în care  un substantiv propriu  să  fie subiect şi o propoziţie în 
care un substantiv să aibă funcţia de atribut.( 0,5 p x 2 = 1 p )
3. Câte 0,25 p pentru indicarea antonimului corect, de exemplu: a. ezitantă, galbenă, 
lividă,mormăi,vocea, încheie 0,25 p x 4 = 1 p

Subiectul al II-lea
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil:  Eugenița se putea preface că nu se simte bine, cerându-i voie profesorului să se ducă la 
cabinetul școlar.
2.   0,5 p pentru conținut și 0,5 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Titlul pune în lumină numele unui rege despre care a fost întrebată fetița la ora de 
istorie .
3. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită). 
Răspuns posibil: Eugenița consideră că istoria e încurcată deoarece multe informații i se par 
contradictorii sau inutile.  

Subiectul al III-lea
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: - realizarea unei treceri de la imaginile date la evenimentul cerut – 0, 25 p
     - construcția episodului redând aventura: gradual, cuprinzând un moment de suspans/ 
tensiune, oferirea de suficiente detalii, plasarea acțiunii în timp și în spațiu – 0, 75 p

   - atenția la trăirile/ senzațiile/ gândurile personajului – 0, 5 p
  - folosirea imaginii, găsirea unui context potrivit pentru ca imaginea să fie amintită (de exemplu 

o călătorie a celor trei prieteni ) – 0,25 p 
  - originalitate – 0,25 p

Redactare: limbajul adecvat cerinței – 2 p; construcția unor fraze echilibrate – 1 p; structura corectă, cu 
respectarea părților unei compuneri – 1 p; punctuația – 2 p; ortografia – 2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 2 p. 



Barem de corectare și notare
Varianta 16

Subiectul I

1. Indicarea corectă a antonimelor   1p/0,5/ 0p (Sugestii de răspuns: pornește, minuscule;)
2. Precizarea numărului de substantive   1p/0p
3. Alcătuirea corectă a propoziției după schema dată     0,1x10= 1p

Subiectul al II-lea
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 

îngrijită). (Răspuns posibil: Prămăvara i-a trimis pe viorele și pe ghiocei.)
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 

îngrijită). (Răspuns posibil:  Minunea înfăptuită de primăvară era că în zori, la fiecare pas, te întâmpină 
mirese de basm, încremenite de un vrăjitor poznaş.)
 3. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită).
Răspuns posibil: Frumusețea adusă de primăvară constă în multitudinea de flori, cu denumiri simpatice, 
în mulțimea de miresme răspândite în întreaga natură.
Subiectul al III-lea
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel:
Conținut: - numirea motivației copiilor de a culege ghioceii                       0,25 p
 - construcția episodului redând aventura: gradual, cuprinzând un moment de suspans/tensiune, 
oferirea de suficiente detalii, plasarea acțiunii în timp și în spațiu             0,75 p
 - atenția la trăirile/ senzațiile/ gândurile personajelor                                 0, 5 p
 - folosirea imaginii, explicarea (posibilă) a faptului că ghioceii par triști    0,25 p
 - originalitate   0,25 p
Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă, 
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 0,2 p.
Se acordă 1 p din oficiu



Barem de corectare și notare
Varianta 17

Subiectul I
1. Câte 0,5 p pentru fiecare sinonim corect, de exemplu deștept / inteligent și pudră.                         
0,5 p x 2 = 1 p
2. Câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuație corect indicat, de exemplu semnul întrebării 
(Vrei minte, deșteptăciune?, Ce se pune?) și semnul exclamării (Chiar nu-i vreo filozofie!). 
Câte 0,25 p pentru fiecare rol corect identificat, de exemplu: Semnul întrebării arată curiozitatea 
(poetului); Semnul exclamării are rolul de a evidenția / sublinia încurajarea. 

0,25 p x 4 = 1 p
3. Câte 0,25 p pentru fiecare răspuns corect, de exemplu: a. Te (freci la tâmple) / pe el; b. nu-i (= 
nu reprezintă, nu constituie); c. Într-un tuci, pe pirostrie; d. Dacă (vrei să fii isteț).                                                       
0,25 p x 4 = 1 p

Subiectul al II-lea
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Poțiunea a cărei rețetă este prezentată în text este / ar putea fi 
folosită pentru a căpăta mai multă deșteptăciune / istețime. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: O picătură din poțiune trebuie băută, iar restul se folosește pentru a 
te freca la tâmple (apoi trebuie să aștepți „să se întâmple”). 
3. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns în propoziții îngrijite). 
Răspuns posibil: Pentru a obține o poțiune bună / eficientă pentru deșteptăciune, trebuie folosite 
ingrediente din cele mai diverse, mai exotice / neașteptate și mai rare, așa cum se arată și în 
textul dat: „salivă de brontozaur”, „lapte” de mierlă, praf de perle, un „corn de unicorn” care 
trebuie „înfipt/ Într-un trunchi d-eucalipt”, „măduvă de euglenă” etc.

Subiectul al III-lea
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: 
- precizarea puterii / puterilor nou-dobândite – 0,25 p
- construcția episodului redând aventura: gradual, cuprinzând un moment de suspans/ tensiune, 
oferirea de suficiente detalii, plasarea acțiunii în timp și în spațiu – 0,75 p
- atenția la trăirile/ senzațiile/ gândurile personajului-narator – 0,5 p
- folosirea imaginii, găsirea unui context potrivit pentru ca imaginea să fie amintită (de exemplu, 
răsfoirea unui album de poze/ a unei reviste etc.) – 0,25 p 
- originalitate – 0,25 p

Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor enunțuri echilibrate – 0,1 p; 
structura corectă, cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 
0,2 p; așezarea în pagină, lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 18

Subiectul I
1. Câte 0,5 p pentru fiecare sinonim corect, de exemplu ciudatei și uimit.                                           
0,5 p x 2 = 1 p
2. 1 p pentru folosirea corectă a cuvântului dat în noul enunț. Exemplu: El și-a descoperit capul 
când a intrat în biserică. / Și-a descoperit o nouă pasiune, aceea pentru dans.                                                               
1 p x 1 = 1 p
3. Câte 0,25 p pentru fiecare răspuns corect, de exemplu: a. straniei (făpturi); b. era / rătăceau / 
intră și (te) rog / nu mușc / poți; c. Era o zi caldă de la începutul lui septembrie; d. O broască-
țestoasă? / O broască-țestoasă vorbitoare? 

0,25 p x 4 = 1 p

Subiectul al II-lea
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Val este cunoscut printre anumalele din pădure ca un prieten, 
deoarece are inimă bună. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Buturuga pe care a deranjat-o Val se dovedește a fi o broască-
țestoasă vorbitoare. 
3. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Malila este o broască-țestoasă de o sută douăzeci și șapte de ani, 
care poate vorbi, poate să zboare, să coase și să facă versuri pe loc. Ea este o făptură stranie, cu 
plăcile carapacei dure și mari cât niște farfurii, iar capul cenușiu îi este bălțat cu pete galbene. 
Se poate confunda cu o buturugă. Aceasta îl cunoaște pe Val, despre care știe că are inimă bună.

Subiectul al III-lea
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: 
- crearea contextului dialogului și găsireas unui nume pentru veveriță – 0,25 p (0,15 p + 0,10 p)
- construcția dialogului redând discuția personajelor: gradual, cuprinzând un moment de suspans/ 
tensiune, oferirea de suficiente detalii, plasarea acțiunii în timp și în spațiu (folosirea liniei de 
dialog și a unor secvențe descriptive) – 0,75 p
- atenția la trăirile/ senzațiile/ gândurile personajului / personajelor – 0,5 p
- folosirea imaginii, găsirea unui context potrivit pentru ca imaginea să fie amintită (de exemplu, 
răsfoirea unui album de poze sau a unui manual de zoologie / a unei reviste/obsevarea unei 
imagini pe un panou special din sala de sport etc) – 0,25 p 
- originalitate – 0,25 p

Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura 
corectă, cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; 
așezarea în pagină, lizibilitatea – 0,2 p. 

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 19

Subiectul I
1. Câte 0,5 p pentru fiecare sinonim corect, de exemplu deodată / neașteptat / brusc și să afle.         
0,5 p x 2 = 1 p
2. Câte 0,25 p pentru ilustrarea corectă, în enunțuri, a diferenței de sens presupuse de cele două 
omonime. Exemplu: Copila era veselă pentru că primise în dar o jucărie nouă. / Mirilor le-a fost 
dăruit un set de veselă foarte colorat. / A pornit către școală cu mult elan. / La grădina 
zoologică a admirat un elan adus din Laponia.     0,25 p x 4 = 1 p
3. Câte 0,25 p pentru fiecare răspuns corect, de exemplu: a. (lingură-)l (invită) / (s-)o (vezi); b. 
sărind; c. (ritm) napolitan / (linguriță) amețită; d. joacă (tarantela) / bat (ritmul).                                                   
0,25 p x 4 = 1 p

Subiectul al II-lea
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Vesela dansează tarantela / un dans napolitan. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Furculița din textul dat este DJ-iță. 
3. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Din textul-suport reiese că vesela se manifestă în bucătărie cu multă 
bucurie, dansând tarantela, pe ritmuri napolitane, dar și pe ritm de rock’n’roll. Cuțitele țin 
ritmul, un tel dansează din buric, paharele dansează într-un picior, iar o lingură îl invită la joc 
pe-un polonic, în vreme ce un bol dansează cu o linguriță amețită. DJ-iță este o furculiță.

Subiectul al III-lea
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: 
- crearea contextului acțiunii, plasarea acesteia în timp și spațiu – 0,25 p
- construcția episodului redând întâmplarea: gradual, cuprinzând un moment de suspans/ 
tensiune, oferirea de suficiente detalii (folosirea dialogului și a narațiunii) – 0,5 p
- integrarea în text a rețetei pregătite de personaje – 0,25 p
- atenția la trăirile/ senzațiile/ gândurile personajului / personajelor – 0,5 p
- folosirea imaginii, găsirea unui context potrivit pentru ca imaginea să fie amintită (de exemplu, 
răsfoirea unui album de poze/ a unei reviste / a unei pagini de internet etc.) – 0,25 p 
- originalitate – 0,25 p

Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura 
corectă, cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; 
așezarea în pagină, lizibilitatea – 0,2 p.

Se acordă 1 p din oficiu.



Barem de corectare și notare
Varianta 20

Subiectul I
1. Câte 0,5 p pentru fiecare sinonim corect, de exemplu foi / pagini și aprins / puternic / intens.        
0,5 p x 2 = 1 p
2. Câte 0,25 p pentru folosirea corectă a fiecărei ortograme. Exemplu: L-a prins cu minciuna. / 
Cei doi copii s-au împrietenit la școală. / Dacă nu i-ar fi spus adevărul, mama ar fi fost foarte 
dezamăgită. / Erau în aceeași echipă, iar ei chiar trebuiau să colaboreze, chiar dacă nu erau 
prieteni.                                                       0,25 p x 4 = 1 p
3. Câte 0,25 p pentru fiecare răspuns corect, de exemplu: a. te (sui); b. candidează / promite / n-
are = timpul prezent și o să facă / vor traversa / va fi umplut / va avea = timpul viitor; c. (Din) 
Bucurville; d. Nicio stradă fără tobogan! 

0,25 p x 4 = 1 p

Subiectul al II-lea
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Sloganul copilului care candidează la primăria din orașul Bucurville 
este „Nicio stradă fără tobogan!”. 
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Așa cum reiese din text, nimeni nu are domiciliu stabil în orașul 
Bucurville. 
3. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție 
îngrijită). Răspuns posibil: Candidatul-copil le promite locuitorilor din Bucurville, dacă îl vor 
alege primar, că orașul se va transforma într-un loc de joacă din care nu vor lipsi toboganele de 
pe nicio stradă și că va umple orașul cu bile și că zidurile vor fi colorate. De asemenea, fiecare 
locuitor va avea căluțul său de lemn, un hamac și o căsuță construită în copac.

Subiectul al III-lea
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel: 
Conținut: 
- crearea contextului acțiunii, plasarea acesteia în timp și spațiu – 0,25 p
- construcția episodului redând întâmplarea: gradual, cuprinzând un moment de suspans/ 
tensiune, oferirea de suficiente detalii (folosirea dialogului și a narațiunii) – 0,5 p
- integrarea în text a programului de campanie al personajului, cu accent pe cele două puncte 
importante de pe lista de realizări propuse – 0,25 p
- atenția la trăirile/ senzațiile/ gândurile personajului / personajelor – 0,5 p
- folosirea imaginii, găsirea unui context potrivit pentru ca imaginea să fie amintită (de exemplu, 
răsfoirea unui album de poze/ a unei reviste / a unei pagini de internet etc.) – 0,25 p 
- originalitate – 0,25 p

Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura 
corectă, cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; 
așezarea în pagină, lizibilitatea – 0,2 p.

Se acordă 1 p din oficiu.


