VARIANTA NR. 1
LIMBA ŞI LITERAURA ROMÂNĂ
Subiectul I:
Citește cu atenție următorul textul, pentru a putea răspunde cerințelor de mai jos:
„Razele lunii luminau lacul. În liniștea nopții se auzea doar unduirea lină a apelor.
Buratino stătea pe frunzele late și rotunde ale unui nufăr mare. El se gândea la cei cinci
galbeni și la tata Carlo.
Deodată, o broască țestoasă bătrână se apropie de el și-l întreabă:
- Ce faci aici, Buratino? Toți copiii cuminți dorm la ora asta în paturile lor călduroase.
- Și eu sunt băiețel cuminte, răspunse el trist. Am vrut doar să capăt mai mulți bani
pentru tata Carlo.
- Da dar ai greșit! Te-ai împrietenit cu cine nu trebuie! Vulpea vicleană și motanul ți-au
furat banii și te-au părăsit.
- Știu, zise Buratino. Și eu ce fac acum?
- Nu mai plânge, băiete! Ia cheița asta de aur și ai grijă de ea. Te va ajuta. Cu ea vei
deschide o ușă fermecată, care îți va aduce noroc.
Dintr-odată, lui Buratino îi străluciră ochii de bucurie. Uită de toate necazurile. Puse
bine cheița în buzunar și mulțumi politicos broaștei țestoase.
Cu gândul la ușa fermecată, Buratino înotă fericit spre malul lacului.”
*galbeni: bani de aur
(Alexei Tolstoi , Buratino și cheița de aur)
Cerințe:
I 1. (1p) Găsește antonime (cuvinte cu sens opus) pentru fiecare dintre cuvintele
următoare: „călduroase”, „ vei deschide”, „noroc”, „ politicos”;
2. (1p) Transcrie din fragmentul marcat în textul „Buratino și cheița de aur”:
a) un substantiv propriu;
b) un adjectiv;
c) un pronume;
d) un verb;
3. (1p) Selectează predicatul și subiectul din enunțul „Razele lunii luminau lacul”.
Transformă în propoziția dată în propoziție simplă.
4. (2p) Formulează enunțuri cu următoarele cuvinte: nea/ne-a; va/v-a;
II. Înțelegerea textului:
1.
2.
3.

(1p) Ce i-a dăruit broasca lui Buratino?
(1p) Ce i-au furat Vulpea și motanul lui Buratino?
(2p) Imaginează-ți că ești Buratino și primești de la broasca țestoasă cheița de aur,
cu care trebuie să deschizi ușa fermecată, ce aduce noroc.
Scrie în aproximativ 5 rânduri ( 50 de cuvinte), ce crezi tu că vei găsiți dincolo de ușa
fermecată pe care o deschizi cu cheița de aur.
OFICIU: 1 punct
TIMP DE LUCRU: 40 de minute

