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Varianta 1 
 
 
 
 
 
 
 

 PARTEA I 
 

    
 Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:    

 
 

          A fost odată o bătălie mare, pe timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Moldova  a  fost  atacată  de  
duşmani, care  năvăliseră  ca frunza  şi  iarba  pe  pământul  ei. Bătălia  a  fost  aprigă  şi,  din  cauza  
numărului prea  mare  de duşmani,  moldovenii  au  fost biruiţi.  Voievodul  a  fugit  din  faţa  duşmanilor,  
ca  să  nu  fie  prins,  şi  a  rătăcit  singur  prin  munţi. 
          După  ce  a  umblat  prin  codri,  a  nimerit,  spre  seară,  la  o  casă, în dealul Bârseştilor. Aici,  o  
bătrână,  pe  nume Vrâncioaia, torcea  pe  prispa  casei.   
          – Bună ziua, mătuşă! 
          – Bună să-ţi fie inima, i-a răspuns bătrâna, că nici prin gând nu-i trecea cu cine stătea de vorbă. 
          – Mătuşă, dă-mi ceva să mănânc, te rog, că am străbătut cale lungă şi n-am întâlnit nicio locuinţă 
în cale. 
          Bătrâna l-a servit pe drumeţ, iar drumeţul, de obosit ce era, a şi adormit. 
          Şi, cum se odihnea el, bătrâna a văzut cămaşa de zale. 
          – O fi vreun hoţ, se gândea bătrâna. Şi era gata să dea fuga să cheme feciorii. 
          Dar, privind la faţa bălană a voinicului care dormea şi la părul lui ca mătasea, se gândi că poate 
să fie de neam ales, dar aflat la strâmtoare. 
          De aceea, gazda aşteptă până s-o trezi să-l iscodească; şi se temea să nu apară cumva feciorii 
ei, că erau aspri cu străinii. 
          Ştefan-Vodă, cum s-a trezit, a şi tresărit şi, frecându-se la ochi, a întrebat: 
          – Mătuşă, e departe de aici până la hotar? E cineva care să mă conducă până acolo? 
          – Departe, maică, a răspuns bătrâna. Dar cum să porneşti într-acolo, că peste tot e codru de nu 
răzbate nici pasărea. 
          Atunci s-a liniştit Vodă, când a auzit că ajunsese bine şi că n-a nimerit cumva în altă ţară. Apoi a 
început a spune bătrânei că el este domnul Moldovei, cum a fost la bătălie, cum oastea i se risipise şi 
cum s-a rătăcit prin ţinutul acela. 
          Vrâncioaia, văzând pe domn că era necăjit, a căzut în genunchi şi i-a zis: 
          – Doamne, nu te întrista ! Eu sunt bătrână; am văzut multe şi multe am păţit… dar niciodată  
n-am pomenit ca omul viteaz să rămână până la urmă de ruşine… rog mila Măriei Tale, să mă reped 
până devale, să îi anunţ pe feciorii mei, să adune tovaraşii lor şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-or îndrepta 
toate.   
                                                                            (Povestea Vrâncioaiei – fragment, Legendă populară) 
 
 



 
 

 

 

  (6p) 1. Precizează timpul, locul şi personajele legendei.                 

 

(10p) 2. Transformă dialogul din chenar în povestire. 

 

     – Bună ziua, mătuşă! 

     – Bună să-ţi fie inima, i-a răspuns bătrâna, că nici prin gând nu-i trecea cu cine stătea de vorbă. 

     – Mătuşă, dă-mi ceva să mănânc, te rog, că am străbătut cale lungă şi n-am întâlnit nicio locuinţă în 

cale.        

 

 (5p) 3. Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru: 

 odată           

 bătălie        

 drumeţ        

 a străbate    

 necăjit         

 

(5p) 4. Găseşte 5 cuvinte înrudite pentru cuvântul drum. 

 

(2p) 5. Specifică ce reprezintă formula Bună să-ţi fie inima. 

 

(2p) 6. Scrie o urare care să conţină cuvântul drum. 

 

(8p) 7. a) Explică regula de scriere cu â în cuvântul cânepă.  

 

            b) Scrie trei cuvinte care să conţină scrierea cu î în trei situaţii diferite. 

 

 (9p) 8. Alege din textul Povestea Vrâncioaiei:  

              a) un substantiv comun, gen neutru; 

              b) un substantiv comun, gen feminin, însoțit de un adjectiv; 

              c) un substantiv comun, gen masculin, însoțit de un adjectiv. 

 

(5p) 9. Desparte în silabe cuvintele: 

 

 bătălie 

 liniștit 

 feciorii 

 genunchi 

 oastea      

 

(8p) 10. a) Explică ce situaţie de utilizare a virgulei este redată în enunţul: 

  

                                Mătuşă, dă-mi ceva să mănânc.............. 

 

               b) Construieşte un enunţ în care să redai altă situaţie de utilizare a virgulei. 

 



 
 

 

 

 

 PARTEA a II-a  
 

 

(30p) 11. Imaginează-ți că România este o persoană. Redactează  un interviu de 8-10 replici cu 

aceasta. În creația ta vei urmări:  

- folosirea a cel puțin trei expresii frumoase;  

- regulile  dialogului;  

- să ai un conținut clar, logic;  

- originalitatea ideilor;  

- respectarea semnelor ortografice și de punctuație; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul de lucru este de 2 ore. 

 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiecte. 

                                                                                   

 

SUCCES !    

 

                                                                                        

                                                         INSPECTOR ŞCOLAR, 

 

                                              Prof. Florina Teodora BICULESCU 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 


