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Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe, pentru a demonstra înțelegerea textului: 

,,1. La început a fost tata. Tatăl meu. Ioachim. Dar, mai întâi de tatăl meu, a fost tatăl tatălui meu. 

Gherasim. Bunicul meu. Și mai întâi de tatăl tatălui meu a fost tatăl tatălui meu. Anton. Străbunicul meu. 

Care a trăit cu Maria și a avut patru fii, pe Antim, Avram, Leontie, Gherasim și o fată, Eva. Și mai întâi 

de tatăl tatălui tatălui meu a fost tatăl tatălui tatălui tatălui meu. Achim. Și tot așa mai departe până în ziua 

fericită dintâi. 

2. La început a fost mama. Mama mea. Ana. Dar mai întâi de mama mea, a fost mama mamei 

mele. Terezia. Și mai întâi de mama mamei mele a fost mama mamei mamei mele. Străbunica mea. 

Teodosia. Care l-a luat de bărbat pe Varvara și-au avut doi fii, Nicolae și Visarion, și două fete, pe 

Terezia și pe Drosia, nebuna lui Hristos. Și mai întâi de mama mamei mamei mele a fost mama mamei 

mamei mamei mele. Iohana. Și tot așa mai departe. Când mama și tata trăiau fericiți în Grădina Raiului. 

3. În realitate, mama și tata nu trăiau în Grădina Raiului, ci într-un sat din raionul Crișana, 

Republica Populară Română. Dar de fericiți, erau fericiți. Fiindcă mama avea zece ani, iar tata, 

doisprezece. La vârsta copilăriei totul este fericire și viața pare un luminiș frumos, chiar dacă vremurile 

erau cum erau. Adică nu tocmai dintre cele mai fericite, fiindcă ceea ce voi povesti s-a petrecut într-o 

dimineață de aprilie 1956. Nici mama, nici tata n-au știut să-mi spună ce zi. Doar că era pe la începutul 

lunii, într-o luni sau joi. Tata susține că fusese luni, în prima zi de după noaptea cu lună nouă, fiindcă pe 

vremuri aratul de primăvară începea în prima zi a săptămânii și, negreșit, de lună nouă! Mama își 

amintește că era joi, deoarece cu o ziuă înainte fusese la școală, deci în niciun caz luni. În prima sau a 

doua săptămână a lunii aprilie? Am intervenit eu, fiindcă îmi dădeam bine seama că în felul acesta nu voi 

ajunge nicăieri. În orice caz, fusese înainte de Paști. Cu asta erau amândoi de acord. În anul acela, Paștele 

picase chiar în prima duminică din luna mai. Să tot fi fost, așadar, într-o zi din aprilie, în anul 1956, cu 

vreo două sau trei săptămâni înainte de Paști, când mama și tata trăiau fericiți.” 

(Florina Ilis, Cartea numerilor) 

A. (42 de puncte) 

1. (4 p.) Extrage din primul paragraf un cuvânt care conține diftong și un cuvânt care conține hiat.   

2. (6 p.) Alcătuiește câte un enunț cu omonimele cuvintelor subliniate în secvența: aratul de primăvară 

începea în prima zi a săptămânii și, negreșit, de lună nouă. 

3. (4 p.) Transcrie două cuvinte compuse și două cuvinte derivate, explicând cum s-au format: Fiindcă mama 

avea zece ani, iar tata doisprezece. La vârsta copilăriei totul este fericire și viața pare un luminiș frumos. 

4. (4 p.) Scrie câte un sinonim frazeologic (expresie/locuțiune) pentru cuvintele  își amintește și negreșit. 

5. (6 p.) Construiește patru enunțuri pentru a ilustra polisemantismul verbului „a intra”.  

6. (6 p.) Precizează conjugarea, modul și timpul verbelor predicative din enunțul: Am intervenit eu, fiindcă 

îmi dădeam bine seama că în felul acesta nu voi ajunge nicăieri. 

7. (6 p.) Formulează o idee principală și două idei secundare din al treilea paragraf. 

8. (6 p.) Identifică propozițiile din următoarea frază, precizînd tipul de raport sintactic stabilit între acestea: 

La vârsta copilăriei totul este fericire și viața pare un luminiș frumos, chiar dacă vremurile erau cum erau.  

B. (36 de puncte) Fii naratorul familiei tale! Realizează, în 250-300 de cuvinte, începutul romanului familiei tale. 

Poți folosi aceeași structură ca în textul dat: „La început a fost tata...” În realizarea compoziției, vei avea în vedere: 

 să realizezi arborele genealogic al personajului-narator care ești tu; 

 să inserezi o secvență descriptivă și una explicativă; 

 să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 

 

Notă! Timpul de lucru este de 50 de minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 12 puncte (unitatea compoziției – 1 punct; coerența textului – 2 

puncte; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; ortografia – 3 puncte; 

punctuația – 2 puncte; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 puncte.) 


