LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
clasa a VI-a, semestrul I, an şcolar 2012-2013



Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
Citeşte, cu atenţie, textul următor:

" Când se trezi din somn, fetiţa auzi un vaiet prelung. Goniţi din urmă de un bici şuierător, pe
acoperiş alergau parcă toţi elefanţii circului, căutându-şi înnebuniţi scăparea, undeva, în podul
casei. Fetiţa se repezi la fereastră, dar nu văzu nimic afară. Iarna îşi lipise de geam faţa ei de
gheaţă. «Aha, e viscol, gândi ea. Îşi face Baba-Iarnă de cap».
În aceeaşi clipă vântul zgâlţâi cercevelele* şi zvârli înciudat spre fetiţă o trâmbă de zăpadă.
- Baba, zici? Ei bine, lasă c-o să-şi arate baba puterea ei. Când o să ieşi din casă o să te iau pe
sus ca pe un fulg sau o să te îngrop într-unul din troienele mele.(...)
Iarna făcu un salt peste casă şi porni în vârtejuri iuţi, rumegând un alt plan. «Cu nămeţii n-am
putut-o opri în casă, dar am să vin peste ea cu gerul. Găsesc eu o crăpătură, o bortă, ceva şi o să
îngheţ totul bocnă. N-am să mai plec de acolo».
Izbutise tocmai să strecoare un firicel de ger pe sub uşă când o văzu pe fetiţă urcând din pivniţă
cu braţul plin de lemne.
- Aha, şuieră iarna către ger, vrea să ne alunge cu căldura sobei. Nu-i nimic, tot o pedepsim noi.
A uitat muşcatele între geamuri. Dacă ne punem pe treabă, într-un ceas le degerăm pe toate. Până
la ele nu răzbate căldura.
Vântul şi gerul ocoliră de câteva ori casa, luându-şi parcă avânt, dar, când să se năpustească
asupra ferestrei, rămaseră încremeniţi. Fetiţa luase muşcatele din fereastră. Le aşezase pe o
etajeră, departe de frig."
( Poveste de iarnă (fragment), de Mircea Sîntimbreanu)
____________________________________
* cercevea- cadru în care se fixează geamul la fereastră sau la o uşă; ramă;
** trâmbă- Coloană (de fum, praf, apă etc.) ridicată în sus şi răsucită de un vânt puternic;

A. (42 puncte) Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Transcrie, din text, două cuvinte care conţin diftongi diferiţi după modelul de mai jos.8p
Model :
iarba diftong este ia
leafa diftongul este ea
2. Uniți sinonimele din cele doua colane.8p
spune
reuși
zvârli,

elan

izbutise,

arunca

avânt.

vorbește

3. Precizează cum s-au format cuvintele: înnebuniţi , rumegând. 8 p
4. Formează familia lexicală a substantivului gheaţă, cel puţin doi termeni.8p
5. Desparte în silabe cuvintele subliniate din textul de mai sus . 10p

B. (36 puncte)
Redactează o compunere de 5 -10 despre textul Poveste de iarnă (fragment), de Mircea
Sîntimbreanu, în care să folosești cuvintele: iarnă, ger, zăpadă, ghete, sobă.
Notă!
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei -1 p.; coerenţa textului – 2 p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia -3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea
corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p)

