
            

 

            

 

                    Proba scrisă la limba și literatura română 

 

 

 

Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul de lucru este de 50 de minute. 

 

 

 

 Nota  Numele și prenumele Semnătura 

Nota evaluator 1    

Nota evaluator 2    

Nota finală    

 

 

Subiectul I_____________________________________________________(50 de puncte) 

 

 

Citește cu atenție textul de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate. 

 

      ,,Mă trezesc într-o peşteră imensă, din bolta căreia picură şiruri de stalactite, preschimbate 

în mătănii de ceară, în care se reflectă lumina lunii, pesemne, plină. Peştera, sau grota, pare o 

catedrală preistorică. Totuşi, remarc cu groază, pe jos se află ceva foarte diferit de ceea ce ar 

fi de aşteptat într-un sanctuar: o mare de oase. 

 Cărţi, cărţi, cărţi. Oase şi cărţi, cărţi şi oase, cărţi şi iar cărţi, răspândite pretutindeni. O 

macabră maree a depozitat acolo rămăşiţele pământeşti a sute de oameni, precum încărcătura 

revărsată a unui petrolier, dacă, în loc de aur negru, ar fi transportat cărţi.  

 Unul dintre pereţii peşterii are o enormă cocoaşă, o stâncă neagră, proeminentă. 

Deodată, stânca se mişcă.  

 Ahhh! Ţipătul îmi rămâne sechestrat în gâtlej. În schimb, inima ameninţă să-mi sară 

din piept şi să explodeze în toate direcţiile.  

 Nu, nu e stâncă. E...e o siluetă. O siluetă nemăsurată.  

 Iar silueta se înclină.  

 Nici nu ştiu cum, dar îmi adun suficient curaj ca să strig, acum, de-adevăratelea:  

 — Aaaaaaaaaaaaaaaaah!  

 Silueta răsare parţial din umbră. O voce groasă gâfâie:  

 — În sfârşit, te-ai trezit.  

 Rămân mut de uimire. Oi fi auzit bine? Tremurând, întreb:  

 — Ci-cine eşti? De unde vii? Unde te duci ? [...]  

 —Tu eşti portughez, nu-i aşa? Te-am auzit vorbind în somn. Sau asta sau… Numai că 

accentul mi se pare…  

 Vocea acelei stânci vorbitoare este profundă, pare să facă ecou. Dacă tunetele ar avea 

voci, poate că aşa ar fi. Nu e propriu-zis dezagreabilă, doar ciudată. 

 —Ce eşti tu?  

 Trebuie să aveţi înţelegere faţă de mine, eram cuprins de cea mai totală panică. Ştiam 

că plecaserăm să-l vânăm pe Anibalector, dar una era să te gândeşti la existenţa lui în 
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confortul corabiei, şi cu totul altceva să te afli chiar în faţa animalului, confirmând că nu, nu 

era un mit. Era mult mai rău decât un mit: era un monstru real. Părea să stea aşezat, cu mâinile 

atingându-i picioarele, de înălţimea a trei etaje. Atunci cum o fi în picioare? Un monstru care 

ar putea să mă facă bucăţele, dacă ar avea chef.  

 — Mă întrebi cine sunt? Ce sunt? Credeam că ştii. Făptura m-a privit cu o oarecare 

curiozitate. Sau vei fi nimerit aici din întâmplare? Te duceai la cinema şi ai încurcat strada, 

nu-i aşa?  

 — T-tu? Tu eşti Anibalector?  

 Nemăsurata făptură a făcut semn că da, din căpăţână.  

 — Şi…tu vorbeşti? Chiar vorbeşti?  

 — Păi…  

 Monstrul a scos ceea ce, cu bunăvoinţă, s-ar putea lua drept un oftat:  

 — Dar vorbitul e ca tenisul, fără parteneri n-are prea mult haz. De asta citesc.  

 — Tu…tu vorbeşti? am repetat. Hotărât, în noaptea aceea nu puteam fi un om bun 

partener de tenis.  

 — Ce te miri atâta? a întrebat monstrul. Tu nu vorbeşti, băieţaş?  

 — Bine, dar eu…, aproape că m-am înecat. Eu sunt om!  

 El m-a măsurat cu privirea. Mi-aduc aminte că mi-am spus, cu o oarecare uşurare, că 

mai bine cu privirea decât cu o lăboaie.  

 — Eu aş zice în curând puştan, a mârâit. Câţi ani ai?  

 — Şa... şaptesprezece.  

 — Şaptesprezece? m-a luat el în râs. Îţi dau doisprezece şi e şi-aşa prea mult.  

 Şi a ieşit din umbră. Razele lunii i-au luminat faţa. Doar nările aveau suficientă lăţime 

ca să încapă acolo un om.  

 — Tu... Tu cunoşti Biblia?  

 — Sigur că o cunosc. Tu nu?  

 — Da...Nu...Vreau să spun, o cunosc, dar n-o cunosc.  

 — Rău. Ai citit-o sau n-ai citit-o?  

 — De citit, chiar citit, nu. Acum aproape nimeni nu mai citeşte.  

 — Nu citiţi? Atunci ce faceţi? Cum vă petreceţi timpul?  

 — Păi...” 

(Rui Zink, Cititorul din peșteră) 

A. Înțelegerea textului 

1. Ce vârstă are băiatul?                                                                                    4 puncte 
a. 12 ani;  

b. 15 ani;  

c. 17 ani;  

d. nu se precizează.  

 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este:   

 

2. Unde are loc dialogul dintre băiat şi Anibalector?                                      4 puncte 

a. pe malul stâncos al oceanului;  

b. în interiorul unei peşteri imense;  

c. pe o stâncă neagră;  

d. la gura unei peşteri. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este:  



3. Stabilește ordinea logică și temporală a următoarelor idei ale textului, apoi notează 

doar cifrele corespunzătoare acestora, într-o caseta de mai jos:                        4 puncte 

 

  

 

 

 

1. Băiatul se miră că monstrul vorbeşte.  

2. Băiatul se trezeşte înconjurat de cărţi şi de oase.  

3. Ceea ce pare o stâncă începe să se mişte.  

4. Monstrul se interesează dacă băiatul cunoaşte Biblia.  

 

B. Limbă și comunicare 

 

1. Rescrie secvența: ”Vocea acelei stânci vorbitoare este profundă, pare să facă ecou.”, 

înlocuind cuvântul ,,vocea” cu un sinonim (cuvânt cu sens asemănător) și cuvântul 

,,vorbitoare” cu un antonim (cuvânt cu sens opus).                                                  8 puncte 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Transcrie din fragmentul următor trei părți de vorbire și vei preciza felul lor: 

                                                                                                                                      12 puncte 

 

     ,,Trebuie să aveţi înţelegere faţă de mine, eram cuprins de cea mai totală panică. Ştiam că 

plecaserăm să-l vânăm pe Anibalector, dar una era să te gândeşti la existenţa lui în confortul 

corabiei, şi cu totul altceva să te afli chiar în faţa animalului, confirmând că nu, nu era un 

mit.” 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Selectează din următorul fragment două substantive diferite care denumesc obiecte și 

precizează funcția lor sintactică.                                                                                 8 puncte 

    ,,Mă trezesc într-o peşteră imensă, din bolta căreia picură şiruri de stalactite, preschimbate în 

mătănii de ceară, în care se reflectă lumina lunii, pesemne, plină. Peştera, sau grota, pare o catedrală 

preistorică. Totuşi, remarc cu groază, pe jos se află ceva foarte diferit de ceea ce ar fi de aşteptat     

într-un sanctuar: o mare de oase. ” 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

   



4. Alcătuiește câte o propoziție în care verbul a întreba să fie la timpul trecut, persoana  

a III-a, singular, iar verbul a citi să fie la timpul viitor, persoana a III-a, plural.  

 10 puncte 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Subiectul al II-lea________________________________________________(40 de puncte) 

 Îţi place aventura .Scrie o compunere, de minim 50 de cuvinte, în care să-ți 

imaginezi continuarea textului dat la Subiectul I. 

Vei avea în vedere: 

- utilizarea dialogului și a povestirii; 

- introducerea unei secvențe descriptive; 

- să răspunzi întrebării adresate de Anibalector la finalul fragmentului. 

 

Pentru conținutul compunerii vei primi 34 de puncte. 

Pentru redactarea textului vei primi 6 puncte (ortografia - 1p, punctuația - 1p, respectarea 

părților componente ale unei compuneri – 1p, respectarea numărului minim de cuvinte – 1p, 

lizibilitatea – 1p, logica înlănțuirii ideilor – 1p) 

 

Notă! În vederea obținerii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel 

puțin 50 de cuvinte. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

___________________________________________________________________________
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

Limba și literatura română 

 

Subiectul I_____________________________________________________(50 de puncte) 

A. Înțelegerea textului 

1. Răspuns corect: c) 17 ani.                                                                            4 puncte                                   

                                         

 

2. Răspuns corect: b) în interiorul unei peșteri imense.                                   4 puncte      

                          

      3.  Stabilirea  ordinii logice și temporale a ideilor textului.                               4 puncte 

 

  

 

 

 

B.  Limbă și comunicare 

 

1. Rescrierea secvenței cu înlocuirea cuvintelor cerute:  rescriere completă și corectă 

: 2 puncte;  înlocuirea corespunzătoare a cuvântului: (vocea – glasul / vorbitoare – 

tăcută) 3 puncte x 2. 

 

2. Transcrierea din fragment a trei  părți de vorbire (1 punct x 3);  precizarea 

acestora: de exemplu: trebuie – verb, mine – pronume, Anibalector – substantiv 

etc.  (3 puncte x 3).  
 

 3.   Selectarea  din  fragmentul citat a  două substantive diferite care denumesc obiecte        

(2 puncte x 2) și precizarea funcției  sintactice: de exemplu: peșteră – complement, stalactite – 

atribut, peștera – subiect etc. (2 puncte x 2).                 

                                                                              

4 Alcătuirea a două propoziții – 2 puncte x 2; construirea timpului verbal corect:  

3 puncte x 2. 

 

 

Subiectul al II-lea________________________________________________(40 de puncte) 

Conținut: 

-  utilizarea dialogului și a povestirii;                                                   12 puncte ( 6 puncte x 2) 

- introducerea unei secvențe descriptive;                                             12 puncte 

- să răspunzi întrebării din final a lui Anibalector.                               10 puncte 

Redactare:  

- logica înlănțuirii ideilor – 1punct 

 

2 

 

3 

 

1 

 

4 



- ortografia - 1p  

-  punctuația - 1punct 

- respectarea părților componente ale unei compuneri – 1punct 

- respectarea numărului minim de cuvinte – 1punct 

- lizibilitatea – 1punct 

Punctajul pentru redactare se calculează dacă compunerea are minimum 150 de cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 


