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PROBA SCRISĂ LA LIMBA ROMÂNĂ 

Subiecte (varianta 2) 
 

SUBIECTUL I – Dictare (4 puncte) 

 

SUBIECTUL II – Înțelegerea și analiza textului (21 puncte) 

 

Citește cu atenție textul, apoi rezolvă sarcinile de lucru. 

 

 Pe planeta Bih nu există cărți. Știința se vinde și se consumă la sticlă. 

 Istoria e un lichid roșu care pare să fie zmeurată, geografia e un lichid verde de culoarea mentei, gramatica e incoloră și 

are gust de apă minerală. Nu există școli, se învață acasă. În fiecare dimineață, copiii trebuie să dea pe gât un pahar de istorie, 

câteva linguri de aritmetică și tot așa, potrivit vârstei. 

 Și, vă vine să credeți sau nu, tot fac nazuri! 

 Hai, dă-o pe gât, zice mama, nici nu știi ce bună e zoologia. E dulce, nemaipomenit de dulce. [...] 

 Micul școlar bâzâie. Încă mai crede că nu e vorba de zoologie, ci de untură de pește. Apoi se resemnează, închide ochii 

și dă toată lecția pe gât. Aplauze! 

 Există, se înțelege, și elevi silitori și studioși, adică pofticioși. Se scoală noaptea ca să fure din istoria-zmeurată, sorbind 

și ultima picătură din pahar. Aceștia devin mari savanți. 

(Giovanni Rodari, Povești la telefon) 

 

 

Ce am înțeles? Întâlnirea cu textul (răspund în enunțuri) 

 

1. 2 p. Care sunt cele două lucruri care lipsesc de pe planeta Bih? 

2. 2 p. Explică într-un enunț cum poate fi învățată o lecție pe planeta Bih. 

 

Cum vorbesc? Elemente de construcție a comunicării 

 

3. 4 p. Transcrie din fragmentul îngroșat două cuvinte în care să existe câte o silabă alcătuită dintr-o singură vocală. 

4. 4 p. Folosește verbul subliniat din secvența: Și, vă vine să credeți sau nu, tot fac nazuri! într-un alt enunț în care să aibă un 

sens diferit decât cel din secvența dată. Precizează în paranteză noul sens al verbului.  

5. 4 p. Formulează o întrebare adresată unui copil care locuiește pe planeta Bih, în care să ceri informații despre materia lui 

preferată. În propoziția ta, predicatul să fie exprimat printr-un verb la timpul trecut. 

6. 4 p. Rescrie enunțurile de mai jos, schimbând numărul substantivelor: 

a. Nu există școli, se învață acasă. 

b. Micul școlar bâzâie. 

7. 1 p. Unul dintre copiii de pe planeta Bih a scris următoarele enunțuri. În fiecare enunț s-a strecurat o greșeală. Ajută-l să 

identifice greșelile și rescrie enunțurile corecte: 

a. Pentru această poțiune magică, este necesară o lingură de praf de stele și o linguriță de cerneală invizibilă. 

b. Voi colabora împreună cu prietenii mei la crearea acestei rețete de poțiune. 

 

 

SUBIECTUL III – Scriere imaginativă (20 puncte) 

 

Imaginează-ți că te întâlneşti cu un personaj dintr-o carte citită sau dintr-un desen animat. Redactează, în minimum 

100 de cuvinte, o compunere narativă despre această întâmplare neobişnuită. Folosește dialogul și descrierea. Ține cont de 

următoarele repere: 

 

✓ respectarea părţilor unei compuneri; 

✓ utilizarea unui limbaj clar şi nuanțat;  

✓ succesiunea logică a ideilor;  

✓ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie;  

✓ respectarea numărului de cuvinte; 

✓ aşezarea corectă a textului în pagină  

 

NOTA 1: Toate subiectele sunt obligatorii 

NOTA 2: Timp de lucru - 55 de minute 


