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Subiectele se rezolvă pe aceste foi.  

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 2 ore 

 

I. Citește cu atenție fragmentul următor şi răspunde sarcinilor de mai jos: 

De sărbătoarea Crăciunului, cei doi băieţi porniră cu Steaua. Au plecat ei peste câmpuri, peste podul 

de gheaţă al Siretului, spre Viişoara. Drumul către sat era greu prin zăpadă, iar tăcerea tainică a înserării 

strecura picături de nelinişte în sufletele celor doi copii. 

 Într-un târziu, colindătorii pătrunseră într-o ogradă. 

- Primiţi stelari? îndrăzni cu întrebarea Vasile. 

Glasul lui era aşa de slab şi plin de tremur, încât gospodarul ce ieşise să-l primească se aplecă 

înduioşat spre el. Stăpânul casei, om tânăr, ca de treizeci de ani, zdravăn şi spătos, se uita la ei ca la o 

minune. 

- Ia să-mi cântaţi cântecul acela cu Domnul nostru Iisus! 

Înălţară băieţii steaua sub candelă, clopoţelul sună uşor şi începură glasurile lor curate să depene firul 

poveştii de demult: 

“Trei Crai de la Răsărit 

Cu steaua călătorind…” 

Iar celor din casă li se păru că îngerii coborâseră să le aducă prin cântec vestea cea bună. Şi n-a mai 

fost loc în sufletele lor decât pentru mângâiere şi lumină. 

(după Mihail Sadoveanu) 

1. Scrie un titlu potrivit pentru textul citit. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles pentru: 

a îndrăzni=___________________________________________________________________ 

nelinişte=_____________________________________________________________________ 

tainic=_______________________________________________________________________ 

înduioşat =____________________________________________________________________ 

glasuri=______________________________________________________________________ 

 

3. Alcătuieşte câte două enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor: slab, curat, pod,  

strecoară. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Nume şi prenume Clasa Şcoala Învăţător 

    



 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4.  Scrie patru propoziţii în care cuvânul “fire” să aibă înţelesuri diferite. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Corectează fragmentul următor şi apoi transcrie-l pe spaţiul dat, repectând regulile  

aşezării în pagină: 

 

Toţi sau aşezat cu bucurie la masa pregătită din tinp pentru cina de sărbătuare.  

Crăciun fericit dragi mei. L-ea spus ce-l mai vîrstnic.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. Cel mai aşteptat personaj al sărbătorilor de Crăciun este Moş Crăciun. Scrie-i un scurt  

 bilet în care să-i soliciţi un singur lucru. Ca să te recunoască, nu uita să-ţi prezinţi două trăsături 

fizice şi două trăsături sufleteşti. Semnează biletul cu unul din numele Mihăiţă/ Măriuca . 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Punctaj Răspuns corect 

1. 10p Colindătorii, Cu steaua 

2. 10p  

      5 x 2 p 

a îndrăzni = a cuteza (a avea curaj), a nu se sfii, a se 

încumeta; 

nelinişte= îngrijorare, tulburare, panică, stare de 

agitaţie; 

tainic= misterios, necunoscut, secret; 

înduioşat=emoţionat, mişcat, plin de milă; 

glasuri=voci 

3. 20p 4 x 5 p  

(8 x 2,5 p) 

 

 

Exemple: 

Băiatul era mic şi slab. 

Copilul a întrebat cu glasul slab. 

Auzul lui este tot mai slab. 

 

Ghizdanul lui este curat. 

Este apreciat pentru sufletul său curat. 

Din clasă se vedea cerul curat. 

 

Copiii au trecut râul pe pod. 

În pod erau tot felul de lucruri vechi. 

Era un pod de palmă între ei. 

 

Pisica se strecoară în casă. 

Mama strecoară pastele. 

M-am strecurat cu greu prin mulţime. 

4. 2 p 4 x 0,50 p Patru enunţuri în care cuvântul “fire” are sensuri 

diferite.  

Exemple de sensuri: mediu natural (natură), caracter, 

şnururi, sârmă de telefon, de telegraf etc, fire de păr, 

plante (fire de trandafiri, de porumb); expresii: “a-şi 

veni în fire”, a-şi ieşi din fire“, “a se pierde cu firea” 

etc 

5. 10 p 10 x 0,5 p 

(identificarea 

greşelilor) 

 

Toţi sau aşezat cu bucurie la masa pregătită 

din tinp pentru cina de sărbătuare.  

_Crăciun fericit_ dragi mei_ l- ea spus ce-l mai 

vîrstnic.  



 
 

5 p (aşezarea 

în pagină, cu 

alineat) 

 

     Toţi s-au aşezat cu bucurie la masa 

pregătită din timp pentru cina de sărbătoare.  

     ---Crăciun fericit, dragii mei! le - a spus cel 

mai vârstnic.  

 

   

6. 

38p 6 p Formula de adresare  

6 p Formula de încheiere/ semnarea biletului cu 

numele dat 

6 p Exprimarea clară, logică 

8 p 

(4p+2p+2p) 

Respectarea cerinţei – solicitarea unui singur 

lucru, prezentarea trăsăturilor fizice şi sufleteşti 

6 p Aspectul scrisului; 

6 p Aşezarea corectă a textului în pagină 

 

 

Notă:  

Baremul conţine exemple. Se ia în calcul orice alt răspuns corect. 

Se depunctează cu 0,10 puncte fiecare greşeală de punctuaţie și  cu 0,20 puncte fiecare 

greşeală de ortografie. 

Se acordă din oficiu 10 p.  

TOTAL 100 p. 

 


