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         TESTAREA NA IONAL  - 2007 
   Proba scris  de limba i literatura român  

Varianta 3 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord  10 puncte din oficiu.  
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  
 

Partea I (48 de puncte)  
Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai 

jos. 
Ziori de ziu� se revars� peste vesela natur�, 
Prevestind un soare dulce cu lumin� �i c�ldur�. 
În curând �i el apare pe-orizonul aurit, 
Sorbind roua dimine�ii de pe câmpul înverzit. 

 
El se-nal�� de trei suli�i pe cereasca mândr� scar� �

i cu raze vii s�rut� june flori de prim�var�, 
Dedi�ei �i viorele, brebenei �i topora�i 
Ce r�zbat prin frunzi uscate �i s-arat� dr�g�la�i. 

 
Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de munc�. 
P�s�relele-�i dreg glasul prin huceagul* de sub lunc�. 
În gr�dini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene �i prin vii 
Ard movili buruienoase, sco�ând fumuri cenu�ii. 

 
Caii zburd� prin ceairuri*; turma zbear� la p��une; 
Mieii sprinteni pe colnice* fug gr�mad�-n r�pigiune*, �

i o blând� copili��, torcând lâna din fuior*, 
Pa�te bobocei de aur lâng-un limpede izvor. 

(Vasile Alecsandri, Diminea	a) 
*huceag - p�dure mic�, tân�r� �i deas�; tufi�, crâng 
*ceair (pl. ceairuri) - loc de p��une (împrejmuit); câmpie nelucrat� în apropierea unei ape 
*colnic - colin� (delu�or); drum îngust, care trece peste un deal sau prin p�dure; loc mic, în p�dure, lipsit de 

arbori;  lumini� 
*r�pigiune - repeziciune, iu
eal� 
*fuior - m�nunchi de cânep�, de in, gata de tors 

 
A. Limba român  

1. Desparte în silabe urm�toarele cuvinte din text: ,,revars�”, ,,cereasca”, ,,cenu�ii”, ,,mieii”.  4 puncte  
2. Transcrie, din ultima strof�, dou� derivate cu sufixe diminutivale.        4 puncte  
3. Men
ioneaz� câte un antonim pentru cuvintele subliniate: 

,,Prevestind un soare dulce cu lumin� �i c�ldur�”.            4 puncte  
4. Precizeaz� cazul cuvintelor subliniate: ,,El se-nal�� de trei suli�i pe cereasca mândr� scar�”.  4 puncte  
5. Stabile�te valoarea morfologic� din text a cuvintelor subliniate: 

,,Pa�te bobocei de aur lâng-un limpede izvor”.             4 puncte  
6. Alc�tuie�te un enun
 în care substantivul ,,glas” s� aib� func
ia sintactic�  

de complement direct.                        4 puncte  
7. Precizeaz� func
ia sintactic� a cuvintelor subliniate: 

,,Ard movili  buruienoase, sco�ând fumuri cenu�ii”.             4 puncte  
8. Transcrie, din text, prima propozi
ie principal�.             4 puncte  
9. Alc�tuie�te o fraz� în care s� existe o subordonat� circumstan
ial�  de cauz�,  

având ca regent verbul a fugi.                 4 puncte  
B. În elegerea textului 

10. Precizeaz� felul rimei din textul dat.                2 puncte  
11. Transcrie, din ultima strof�, un vers/ o structur� care s� con
in� o imagine auditiv�.    2 puncte  
12. Men
ioneaz� figura de stil prezent� în versul ,,Dedi�ei �i viorele, brebenei �i topora�i”.   2 puncte  
13. Selecteaz�, din a treia strof�, doi termeni referitori la cadrul spa
ial al tabloului.      2 puncte  
14. Explic� semnifica
ia versului ,,

�
i cu raze vii s�rut� june flori de prim�var�”.      4 puncte  

 
Partea a II-a (18 puncte)  
Te nume�ti Cezar/ Cezara Iv�nescu, locuie�ti în Boto�ani, pe Aleea Florilor, la num�rul 16, e�ti elev/ 

elev� la �coala cu Clasele I - VIII „Nicolae Iorga” �i dore�ti s� te înscrii la cercul de cinematografie de la 
„Clubul Copiilor” din localitate, întrucât e�ti pasionat(�) de arta filmului. 
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Redacteaz�, pe o pagin  distinct  a foii de examen , o cerere de înscriere, adresat� directorului 
acestui club.  

În cerere, trebuie: 
• s� respec
i conven
iile specifice acestui tip de compunere;         6 puncte  
• s� expui clar �i concis con
inutul solicit�rii;             8 puncte  
• s� respec
i normele de exprimare, de ortografie �i de punctua
ie.       4 puncte  

Aten ie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în ceri n ! Data redact rii cererii este 18.06.2007. 
 

Partea a III-a (24 de puncte) 
Scrie o compunere în care s� eviden
iezi caracteristicile fundamentale �i semnifica
iile textului (citat 

integral) de la Partea I (Vasile Alecsandri, Diminea	a). În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
• precizarea genului literar c�ruia îi apar
ine textul citat; 
• exemplificarea a dou� tr�s�turi ale descrierii, identificabile în pastelul Diminea	a; 
• eviden
ierea rolului mijloacelor artistice în sugerarea tabloului dimine
ii; 
• exprimarea unei opinii referitoare la semnifica
iile textului sau la mesajul transmis (formularea clar�/ 

logic� a opiniei, prezen
a unui argument/ a motiv�rii care s� justifice opinia exprimat�). 
 

Not ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerin
elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte  pentru 
con
inut (câte 3 puncte pentru fiecare cerin
� rezolvat�)  �i  12 puncte  pentru redactare (coeren�a textului - 
2 p.; registrul de comunicare, stilul �i vocabularul adecvate con�inutului compunerii - 2 p.; ortografia - 3 p.; 
punctua�ia - 3 p.; a�ezarea corect� a textului  în  pagin�,  lizibilitatea - 2 p.) 

În vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebui e s  aib  minimum 25 de 
rânduri scrise.   

 

            

 


