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Limba și literatura română
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Testul 2



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

SUBIECTUL I

(40 de puncte)

Citeşte următorul text:
Dorm florile ușor în plușul moale
Al nopții ce se mistuie și moare,
Iar licurii de rouă-n cupe clare
Au scânteieri fugare de opale*.
Și risipit în straturi și în oale
Norodu-ntreg de flori mirositoare
Își profilează-n noaptea visătoare
Conturul zvelt al trupurilor goale.
Un crin suspină-n somn; apoi se-nclină
Extatic*, în cascade de lumină
Ce se scoboară blândă dinspre astre.
Și dintr-atâtea cupe-nlăcrimate,
Aromele se-nalță val, furate
Dintr-un buchet suav de flori albastre.
(B. Fundoianu, Dorm florile)
*opal - 1. piatră semiprețioasă, cu luciu sticlos, incoloră sau variat colorată (verde, albastru, roșu, alb etc.), transparentă sau opalescentă. 2.
țesătură de bumbac subțire și străvezie, albă sau colorată în nuanțe deschise, din care se fac bluze, cămăși, batiste etc.
*extatic - care este în extaz; care ține de extaz, caracteristic extazului; fermecat, încântat, extaziat.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor risipit și zvelt.
4 puncte
2. Menţionează rolul cratimei în secvenţa: Aromele se-nalță val, furate (…)
4 puncte
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: Își profilează-n noaptea visătoare (…) Și
dintr-atâtea cupe-nlăcrimate (...)
4 puncte
4. Extrage din text un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine vocale în hiat.
4 puncte
5. Precizează tipul de rimă și măsura versurilor din a doua strofă.
4 puncte
6. Selectează din prima strofă a poeziei două figuri de stil diferite, precizând felul acestora.
4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să îți exprimi opinia despre semnificațiile
titlului poeziei Dorm florile de B. Fundoianu, prin raportare la conținutul textului citat.
16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să formulezi o opinie despre semnificația titlului poeziei;
- să îți susții opinia formulată prin două argument potrivite, valorificând textul dat;
- să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI
SUBIECTUL al II-lea
(36 de puncte)
Citeşte următorul text:
Floarea de colț - i se mai spune şi în alte feluri, după loc: albumeală, siminic, floarea reginei,
steluţă. E simbolul iubitorilor de drumeţie la munte. De aceea aceste flori sunt căutate şi culese uneori
nechibzuit. Odinioară, floarea de colţ împodobea pajiştile de pe culmile domoale ale Bucegilor şi
Făgăraşului, dar fiind mai la îndemână omului a fost culeasă fără cruţare, dispărând complet. Azi o mai
întâlnim sus, pe cetăţile de calcar. Şi numai în puţine locuri, că în Munţii Apuseni, coboară la 600 de metri.
Celor care o întâlnesc le amintim recomandarea lui Emil Pop valabilă şi pentru alte flori: „Aviz
stăruitor celor care cu toată opreliştea oficială, nu-şi vor birui ispita: să rupă ori să taie numai partea
aeriană, să cruţe rădăcina din care va renaşte floarea; păcatul lor va fi mai mic.”
Floarea de colţ este o plantă de stepă, venită de departe, din ţinuturile Asiei, unde pe alocuri creşte
înaltă şi deasă ca iarba. De altfel, aspectul ei din pâslă are menirea s-o apere de căldură şi vântul care suflă
în ţara de baştină. Face parte din familia composaea. Are tulpina subţire, frunze liniare şi flori grupate în
inflorescenţe înconjurate de nişte frunze pâsloase, ce-i dau un aspect de steluţă. În rezervaţia botanică din
Alba floarea de colţ coboară la cea mai mică altitudine – circa 600 m – din Europa.
( jurnalspiritual.eu/flori-rare-din-romania)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- locul de unde provine floarea de colț;
- două caracteristici ale florii de colț.
4 puncte
2. Precizează care este scopul recomandării lui Emil Pop.
4 puncte
3. Notează felul și cazul și pronumelor din secvența: are menirea s-o apere de căldură şi vântul care suflă
în ţara de baştină.
4 puncte
4. Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în structura: păcatul lor va fi mai mic.
4 puncte
5. Transcrie două propoziţii subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: De altfel, aspectul ei
din pâslă are menirea s-o apere de căldură şi vântul care suflă în ţara de baştină.
4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă,
introdusă prin pronumele relativ ce.
4 puncte
B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută în timpul
unei drumeții la munte.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3
p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.)
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