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SUBIECTUL I                                                                                                                               (70 de puncte) 

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate 
 
Textul 1 

(…) Cătră sărbătorile de iarnă, Gheorghiță veni de la apa Jijiei, unde lăsase oile în perdele, în sama baciului celui 
bătrân Alexa. Nechifor Lipan nu se arătase încă acolo, ca-n toți anii, după legea pe care el singur o întocmise, 
feciorul urmase porunca mamei din răvașul alcătuit de părintele Dănilă. Vitoria îl primi cu mare bucurie și-l sărută 
pe amândoi obrajii, după aceea trecu în altă odaie și se încuie pe dinăuntru, ca să poată plânge singură, îndată însă 
își aduse aminte că feciorul îi vine de pe drum lung, că-i trudit și mai ales flămând. Veni iar cătră el, cu pită 
proaspătă și cu un hârzob de păstrăvi afumați. Trimese pe Mitrea la domnu Iordan crâșmaru, s-aducă oleacă de 
rachiu de cel bun și-i ceru lui Gheorghiță să-i spuie toate. (…) 
   La Cruci a dat de nuntă. Fugeau săniile cu nuntașii pe gheața Bistriței. Mireasa și druștele cu capetele  înflorite, 
nevestele numai în catrinți și bondiți. Bărbații împușcau cu pistoalele asupra brazilor, ca să sperie și s-alunge mai 
degrabă iarna. Cum au văzut oameni străini pe drumul de sus, vorniceii au pus pinteni și le-au ieșit înainte cu 
năfrămile de la urechile cailor fâlfâind. Au întins plosca ș-au ridicat pistoalele. Ori beau în cinstea feciorului de 
împărat și a slăvitei doamne mirese, ori îi omoară acolo pe loc. Nunta s-a abătut cătră drum.Vitoria a primit plosca 
și a făcut frumoasă urare miresei. Arăta veselă față și limba ascuțită, deși s-ar fi cuvenit să fie scârbită, căci se 
ducea la răi datornici, la Dorna.  
— Eu îs de loc de la Tarcău, mai spunea ea, și sunt nevasta unuia Nechifor Lipan, care a trecut și el câteodată pe 
aici și a închinat poate și el, ca mine, un pahar la nunțile dumneavoastră, în drumul meu eu întâi am dat peste un 
botez, și s-ar fi cuvenit să văd întâi nunta și pe urma botezul, dar câteodată se întâmplă să fie altfel.  
     Nu-i nimic nici atuncea, fiind tot de la Dumnezeu. Și mai am o mirare: ca, după rânduielile cele nouă ieșite de 
la stăpânire și bătute cu darabana și spuse de crainic și la noi în sat, călindarul s-a schimbat. Toți ne-am trezit mai 
bătrâni cu treisprezece zile numărând zilele, sărbătorile și posturile după moda papistașilor. Acu ar fi să fim în 
post, iar dumneavoastră faceți nuntă, ca și cum ar fi tot câșlegi.  
— He-he! au răcnit nunii suindu-se în picioare în sănii, dumneata, nevastă de la Tarcău, nu știi pesemne că noi nu 
ne dăm și vrem să fim mai tineri cu treisprezece nopți, și noi ținem cu călindarul cel vechi de la începutul lumii 
pe carele Domnul Dumnezeu l-a dat lui Adam. Noi nu vrem altfel și facem pe popa nostru cu de-a sila să se ție 
de lege. El, săracu, zice cum zicem noi iar altora de prin părți de lume, dacă le place să ție cu nemții ori cu jidovii, 
n-avem ce le face. Al lor are să fie, pe ceea lume, focul cel nestins.  
— N-aveți grijă, a răspuns munteanca, că și cei de la Tarcău îs cu legea veche. Mie numai să-mi spuneti, dacă 
puteți, cine-ați văzut un om de la noi călare pe un cal negru țintat în frunte și-n cap cu căciulă brumarie.  
     Nu s-a aflat nimene dintre nuntași să răspundă că ar fi văzut asemenea om. Numai între femei s-a ales una care 
parcă își aducea aminte, dar îndată a uitat ș-acee. Nunta a pornit înainte și iar s-a lăsat pe gheața Bistriței, cu chiote 
sălbatice. 
. 
                                                                                                                     Mihail Sadoveanu, Baltagul (fragment) 

Textul 2 
Asia 
     În Japonia, culoarea dragostei este purpuriul, fiind exprimată din plin prin intermediul kimono-urilor de 
mătase, decorate cu motive florale pe care miresele le poartă dupa depunerea jurămintelor. Trusoul de 



nuntă al unei mirese japoneze este compus din mai multe ținute, pe care le va schimba în funcție de momentul 
ceremoniei. Un aspect întâlnit numai la miresele din Țara Soarelui Răsare este machiajul deosebit de elaborat, 
executat din cap până în picioare în culoarea alb, o declarație a statutului de domnișoară față de zei. În timpul 
ceremoniei religioase rochia este albă, în vreme ce mirele va purta un costum tradițional negru. Înainte de 
petrecere, mireasa va schimba rochia albă pe una în nuanțe mult mai vii, care să descrie bucuria momentului. În 
timpul depunerii jurămintelor, cele două familii vor sta față în față, urmând ca la terminarea ceremoniei, tații să 
își prezinte membrii propriei familii. Una dintre piesele de rezistență ale ritualului de nuntă japonez, la propriu, 
este consumarea celor nouă cupe de sake, după care cuplul este considerat unit. 
     Dulciurile, ouăle și banii sunt temele centrale ale unei nunți tradiționale indiene. Acestea simbolizează o 
viață fericită, fertilitate și prosperitate. O ceremonie hindu  include ritualuri speciale de alungare a spiritelor 
rele.  Miresele indiene poartă în ziua nunții sari (rochia tradițională indiană) în culoarea roșu sau roz, 
împodobindu-se cu cât mai multe bijuterii. Tatuajele cu henna, o formă de artă locală, nu au fost încă date uitării. 
Ca atare, în ajunul nunții, după un ceremonial tradițional de purificare, viitoarei mirease i se vor picta mâinile și 
picioarele cu henna.   

                                                                        https://www.descopera.ro/cultura/-tradițiile-de-nuntă-în-jurul-lumii 
A. 
 
1.Transcrie, din textul 1,  doi termeni  din câmpul lexical al nunții.                                                           2 puncte   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2.Transcrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.    2 puncte 

Vitoria Lipan merge la: 
a) Cruci. 
b) Dorna. 
c) Bistrița. 
d) Tarcău.  

Răspunsul corect:   □ 
3. Transcrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.   2 puncte 

Pe drum, Vitoria vede întâi: 
a) o nuntă. 
b) o înmormântare. 
c) un botez. 
d) o încăierare cu pistoale. 

Răspunsul corect:   □ 
4. Transcrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.   2 puncte 

În India, mireasa:  
a) bea sake. 
b) este machiată elaborat cu alb. 
c) este îmbrăcată în alb. 
d) poartă sari. 

Răspunsul corect:   □ 



5. Notează  „X”  în  dreptul  fiecărui  enunț  pentru  a  stabili  corectitudinea  sau  incorectitudinea  acestuia, bazându-te pe 
informațiile din cele două texte.                                                                                                          6 puncte 

Enunțțul Corect Incorect 
Gheorghiță vine acasă de Anul Nou.   

Băiatul este ospătat cu pâine și pește.   

Bărbații trăgeau cu pistoalele ca să sperie animalele.   

Nuntașii țin calendarul cel vechi, îmbătrânind cu  treisprezece zile.      

Una dintre piesele de rezistență ale ritualului de nuntă japonez, la propriu, este 
consumarea celor opt cupe de sake, de către miri. 

  

Dulciurile, ouăle și banii semnifică fericire, prosperitate și fertilitate.   

 

6. Precizează, în două – trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului Vitoria, identificată în fragmentul 
de mai jos, și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență:  

,,Vitoria îl primi cu mare bucurie și-l sărută pe amândoi obrajii, după aceea trecu în altă odaie și se 
încuie pe dinăuntru, ca să poată plânge singură, îndată însă își aduse aminte că feciorul îi vine de pe 
drum lung, că-i trudit și mai ales flămând. Veni iar cătră el, cu pită proaspătă și cu un hârzob de păstrăvi 
afumați.,,                                                                                                                                           6 puncte 

 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Prezintă, în 30 – 70 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un element de                        
conținut.                                                                                                                                         6 puncte 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
8.   Crezi că este important ca tinerii căsătoriți să se cunune religios și să facă nuntă  ?  Motivează-ți 
răspunsul, în 50-100 de cuvinte, valorificând textul 1.                                                                       6 puncte 
__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
9.  Asociază fragmentul din „Baltagul” de Mihail Sadoveanu cu un alt text literar studiat la clasă sau 
citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire la 
câte o secvență relevantă din fiecare text.                                                                                    6 puncte 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

B. 
 
1.Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                                                 2 puncte 
Sunt accentuate corect ambele cuvinte din seria: 
a) tradițional, simbolizează. 
b)tradițional, simbolizează. 
c)tradițional, simbolizează. 
d)tradițional, simbolizează. 
 
Răspunsul corect:  
 
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                                                2 puncte 
Seria care conține doar cuvinte derivate cu sufix este: 
a)dulciurile, indiene. 
b)mireasă, nuntași. 
c)trusou, elaborat. 
d)floral, depunerea. 
 
Răspunsul corect:  
 

 

 



 
3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                                                  2 puncte 
Cuvântul ,,trai” este corect utilizat în enunțul:  
a) Și-a cumpărat un trai albastru.  
b) În trai ajung oamenii buni.  
c) Copiii mei au un trai decent.  
d) A cheltuit mult trai ca să-și  amenajeze casa. 
 
Răspunsul corect:  
 
 
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                                                    2 puncte 
Sinonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul: îndată însă își aduse aminte că feciorul îi vine de pe 
drum lung, că-i trudit și mai ales flămând.sunt: 
a) imediat, istovit. 
b) târziu, obosit. 
c) brusc, preocupat. 
d) numaidecât, zbuciumat. 
 
Răspunsul corect:  
 
 

       5. Rescrie fragmentul următor, trecând verbele de la perfect simplu la mai-mult-ca-perfect.         6 puncte 
 

Veni iar cătră el, cu pită proaspătă și cu un hârzob de păstrăvi afumați. Trimese pe Mitrea la domnu 
Iordan crâșmaru, s-aducă oleacă de rachiu de cel bun și-i ceru lui Gheorghiță să-i spuie toate. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

6.Alcătuiește o propoziție negativă, în care pronumele cu funcție sintactică de subiect din enunțul în  
drumul meu eu întâi am dat peste un botez  să fie complement indirect.                                               6 puncte 

pronumele cu funcție de subiect:____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

7. Scrie o frază din două propoziții în care să existe un raport de coordonare disjunctivă.               6 puncte 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

        8. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură.                                                      6 puncte 
 
Faptul că m-a invitat la ziua lui m-am bucurat foarte mult, mai ales că v-or venii și alți copiii care îi 
cunosc din clasa a cincia. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 
Subiectul al II-lea                                                                                                                         ( 20 de puncte) 
 
Scrie, în 80 – 120 de cuvinte, rezumatul textului 1.      
 
Punctajul pentru rezumat se acordă astfel: 
• conținutul rezumatului – 12 puncte  
• redactarea rezumatului – 8 puncte (coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; 
corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie 
– 2 puncte; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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