
 
 

   

Lucrare scrisă pe semestrul al II-lea 
 - limba şi literatura română – 

clasa a VI-a 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 
• Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări 
 
 
SUBIECTUL I                                                                                                                (52 de puncte)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
 Citeşte cu atenţie textul și răspunde cerințelor de mei jos.  
Priveam fără de ţintă-n sus 
Într-o sălbatică splendoare 
Vedeam Ceahlăul la apus, 
Departe-n zări albastre dus, 
Un uriaş cu fruntea-n soare, 
De pază ţării noastre pus. 
Şi ca o taină călătoare, 
Un nor cu muntele vecin 
Plutea-ntr-acest imens senin 
Şi n-avea aripi să mai zboare! 
Şi tot văzduhul era plin 
De cântece ciripitoare. 
 
Privirile de farmec bete 
Mi le-am întors către pământ 
Iar spicele jucau în vânt, 
Ca-n horă dup-un vesel cânt 
Copilele cu blonde plete, 
Când saltă largul lor vestmânt. 

În lan erau feciori şi fete, 
Şi ei cântau o doină-n cor. 
Juca viaţa-n ochii lor 
Şi vântul le juca prin plete. 
Miei albi fugeau către izvor 
Şi grauri suri zburau în cete. 
 
Cât de frumoasă te-ai gătit, 
Naturo, tu! Ca o virgină 
Cu umblet drag, cu chip iubit! 
Aş vrea să plâng de fericit, 
Că simt suflarea ta divină, 
Că pot să văd ce-ai plăsmuit! 
Mi-e inima de lacrimi plină, 
Că-n ea s-au îngropat mereu 
Ai mei, şi-o să mă-ngrop şi eu! 
O mare e, dar mare lină 
Natură, în mormântul meu, 
E totul cald, că e lumină                                                                                                   

 
George Coșbuc – Vara 

 
1. (12p) Precizează valorile morfologice, cazurile şi funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în text: 

acest, ciripitoare, lor, albi. 
2. (8p) Identifică, în ultima strofă, un adjectiv pronominal posesiv, un pronume reflexiv, un adjectiv 
provenit din participiu și un adjectiv propriu-zis. 
3. (8p) Rescrie enunțurile și subliniază forma corectă. 

Acea/Aceea femeie era disperată. 
Aceleași/Aceleiași eleve i s-a acordat nota zece. 
Pe al o sutălea/o sutelea l-a desemnat câștigător.     
El este în clasa a doisprezecea/a douăsprezecea. 

4. (8p) Identifică și rescrie, din text, două figuri de stil diferite și numește-le. 
5. (4p) Identifică în text o imagine vizuală și una auditivă; rescrie secvențele. 
6. (4p) Numește două moduri de expunere folosite în text. 
7. (8p) Prezintă două argumente pentru a susține faptul că textul citat este un pastel. 
 
SUBIECTUL II                                                                                                                (28 de puncte)                                                                                                                                           
 
 Redactează o scurtă narațiune de cel puțin 150 de cuvinte (15 rânduri), în care să prezinți 
o întâmplare din timpul unei excursii.                                                                          
În compunerea ta, trebuie: 
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 
– să ai un conținut adecvat cerinței; 
– să respecți limita de spațiu indicată. 
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