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Se dă textul:  

 „În vremurile îndepărtate, cică trăiau un moş şi o babă. Moşul era un om liniştit, dar baba 

era amarnică şi cicălitoare, cum nu se mai pomenise alta.  

 Într-una din zile, baba îl trimise pe moş să aducă vreascuri din pădure. În timp ce căuta 

lemne, moşul zări o căprioară prăbuşită lângă un alun. 

- Ajută-mă, bunule bătrân! Ajută-mă! zise tristă căprioara. 

 Cum se duse înspre căprioară, moşul observă un şarpe, care-i înghiţise deja o copită. 

Bătrânul o eliberă şi, pentru fapta sa, fu răsplătit cu comoara comorilor. 

- Moşule, îţi dăruiesc trei alune: una din aramă, alta din argint şi una din aur. Fiecare are 

puterea să-ţi îndeplinească o dorinţă. 

 Doar că bătrânul nu ştia ce anume să-şi dorească. Îşi dori să fie condus la o poieniţă, de unde 

să culeagă ciuperci pentru mâncarea de seară, apoi, când trecu prin sat, la o tarabă, văzu o lulea şi-şi 

dori una. Când se văzu cu o singură alună, cu cea de aur, îşi aminti de baba lui şi hotărî să i-o dea ei. 

Baba se supără când auzi povestea toată şi cum risipise soţul ei celelalte două alune. Luă aluna de 

aur, ceru să devină din nou o fată de 16 ani, apoi îl părăsi pe bătrân şi-o porni în lume, că nu se 

cuvenea să fie o soţie tânără şi frumoasă lângă un soţ bătrân.” 

 

(repovestire după Virgil Chiriac – Alunul fermecat  

din volumul de basme Lacrimile Lăcrămioarei) 

 

Cerinţe.  

A. Înţelegerea textului(13p): 

1. Menţionaţi care sunt personajele din acest fragment. (3p) 

2. Arătaţi cum foloseşte bătrânul alunele. (5p) 

3. Credeţi că moşul a procedat greşit cu dorinţele sale? Formulaţi răspunsul în 4-5 rânduri. (5p). 

 

B. Limbă şi comunicare(12p): 

1. Găsiţi, în fragment, două cuvinte formate din  trei silabe, unul din patru silabe şi unul din cinci 

silabe. (2p) 



2. Transcrie două substantive comune şi un adjectiv din text. (3p) 

3. Alcătuiţi două enunţuri cu ajutorul cuvintelor alună şi dorinţă. (2p) 

4. Scrie două propoziţii în care cuvintele subliniate în text să fie însoţite de câte un adjectiv. (2p) 

5. Identifică două verbe existente în text. (3p) 

 

C. Exerciţii de creativitate (20p): 

La alegere: 

a. Scrie  o compunere, de 10-15  rânduri, în care să-ţi imaginezi că tu  primești în zilele noastre, trei 

alune fermecate. Ce dorinţe ai avea? 

b. Imaginează-ţi o continuare la textul de mai sus.  

c. Fă o listă cu  cinci exemple de alte dorinţe din basmele citite de tine. Ce părere ai de dorinţele 

personajelor din basme? (10 puncte vor fi pentru listă, iar celelalte pentru părerea ta) 

 

 

Notă:  vei primi puncte pentru: 

a) respectarea temei - 5p; 

b) originalitatea ideilor -5p; 

c) utilizarea celor trei moduri de expunere/vocabular adecvat -  3p; 

d) prezenţa titlului -2p; 

e) redactare- 5p, astfel: punctuaţia-1p, aşezarea în pagină-1p, lizibilitate-1p;.corectitudine-1p; 

respectarea limitei de spaţiu-1p. 

 

 

 
Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru: 45 minute 
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A.Înţelegerea textului (13p): 

1. Identificarea corectă a personajelor: 3x1p=3,   

2. Identificarea corectă pentru ciuperci și lulea 2px2 = 4p; pentru 

babă:1p; 

3. Formularea unei opinii pertinente: 3p; încercarea unei opinii; 1p; 2 p 

pentru respectarea numărului de rânduri 
 

B. Limbă şi comunicare(12p): 

1. Fiecare cuvânt corect identificat 0,5x4 - 2p; 

2. Identificarea corectă a substantivelor și adjectivului 1px3=3p: 

3. Fiecare enunţ corect 1px2=2p; 

4. Fiecare enunţ corect1px2=2p; 

5. Identificarea fiecărui verb 1,5 p, total 3p 

 

C. Exerciţii de creativitate(20p): 

1. Conţinutul compunerii (10p): 

a) respectarea temei - 5p 

b)originalitatea ideilor 5p; 

c) utilizarea celor trei moduri de expunere/vocabular adecvat -  3p; 

d) prezența titlului:2p; 

e) redactare 5p, astfel: 

punctuaţia  -1p,  

aşezarea în pagină– 1p  

lizibilitate - 1p 

corectitudine- 1p 

 respectarea limitei de spaţiu-1p  
 

 

 


